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Pregunta RGE núm. 995/94, de I'Hble. Sr. Diputat Da
mié'l Pons i Pons, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, 
relativa a finan<;ament del centre sanitari de Capdepera. 

EL SR. PRESIDENT: 

Senyores i senyors diputats, bones tardes a tots. Comen<;a 
aquesta sessió d 'avui. Comen<;arem, en primer !loe, per la 
Pregunta 995, que va quedar ajornada la passada sessió, és la 
pregunta que formula el diputat Sr. Damia Pons i Pons, del 
Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a finan<;ament del 
centre sanitari de Capdepera. Té la paraula el Sr. Pons j 

Pons. 

EL SR. PONS 1 PONS: 

Sr. President. senyores i senyors diputats. Sr. Conse-
Her, el centre sanitari ele Capdepera fruit d'uns acords 

entre l ajuntament i la conselleria s'ha anal rea litzat, se 
n ha fet ja una bona part de les obres pero 1 ajunt~
ment, a 1 hora de comptar amb la col'laboració econo-
mica de la conselleria es troba. per elir-ho amb paraules 

molt senzilles, que la conselleria no fa les aportaciOns 

pertinents. Quina dificultat hi ha perque aqueSl cen7~ 
sanitari sigu i degudamellt finan<;ant per la seva canSel e 
ria? Moltes gracies. 

================~==========~==~==========~~ 
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EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Pons. Té la paraula el conseBer Sr. Cabrer. 

EL SR. CONSELLER DE SANITAT 1 SEGURETAT 
SOCIAL (Bartomeu Cabrer i Barbosa): 

Gracies, Sr. President. Sr. Pons, li puc garantir que no hi 
ha cap dificultat més que les prop ies inherents a J ajunta
ment. En el mes de mru'<; de 1993 es va formalitzar entre la 
Conselleria de Sanitat i Seguretat Social de Balear ' i l' Ajun
tament de Capdepera UD convelÜ per al finan<;ament de la 
construcció del centre sanitari d 'aquest municipi mitjan<;ant 
el qualla comunitat auto noma hi ha d'aportar un maxim de 
20 milions de pessetes. En els convenis que se signen amb 
1Ot5 els ajuntaments hi ha una e5tipulació. que és la cinquena 
d'aquest conveni, que diu que s'estableix que la Comunitat 
Autonoma fara efectiva la seva aportació en la proporció 
que li correspon davant cada certificació d'obra, com es fa 
per tot. A finals de mes d'octubre es posava la primera pe
dra, com voste sap, a l'edifiei destinat al centre sanitari, pero 
sense que per part de l'ajuntament s'hagi presentat ni justifi
cat cap certifieació d'obra. Evidentment, no podem pagar 
mentre no es justifiquin les certifieacions d'obres, les quals 
pagarem en les nostres proporcions. 

De totes maneres, pareix que hi ha raons tecniques, per
que varen sorgir uns problemes de fonamentació; jo he estat 
en el solar, es pensava que seria més fort del que és i ha 
resultat que no ho era tant, i pareix que hi ha uns problemes 
de fonamentació, jo no som tecnie i no l'entenc perfecta
ment, peró immediatament que se'ns presentin certificadons 
d'obres, nosaltres complirem amb el conveni perque així 
esta firmat i estipulat i així l'hem complit amb tots els ajun
taments de la Comunitat Autónoma. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Cabrer. Vol tornar afer ús de la paraula el 
Sr. Pons? Té la paraula. 

EL SR. PONS 1 PONS: 

Sr. President, senyores i senyors diputats. Esperam que 
mirin tan prim amb tots els ajuntaments coro a mb el de 
Capdepera, perque la sen ació que té l'Ajuntament de Cap
~epera, que té )'i l1convenient que el batle és del Partít Socia
bsta i no del Partit Popular, és que reb un tracte desigual i 
que i ten gués la fortuna de tenir al davant una persona de l 
~a rtit Popular, cosa que les limes no han confi rmat ; aquest 
InCOnvenlent a 1 hora de pagar que vostes hi traben, aques
tes raonis tecnique evidentment no lli erien. De tates ma
nere.s: hi haura una segona pregunta per compulsar la infor
~aclo que voste acaba ele donar amb la informació que ens 
a passat el bat le de Capdepera. [al tes graci.es. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Pons. vol tornar afer ús de la paraula el 
Sr. Conseller? Té la paraula. 

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

No puc comprendre les seves paraules, Sr. Damia 
Pons, perque precisament amb aquest batle, des de fa 
dos o tres mesos, he estat reunit tres vegades a la conse
lleria i una a Capdepera. De totes formes, jo no tenc la 
culpa que aquest senyor pensi que té un tracte diferent, 
probablement és una cosa que es produesqui darrera
ment entre el Grup Socialista amb certa facilitat. Gnlci
es. Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Grades, Sr. Cabrer. 

1.1) Pregunta RGE núm. 1092/94, de l'Hble. Sr. Di
putat Joan Bosco Gomila i Barber, del Grup Parlamen
tari PSM i EEM, relativa a cobrament de multes impo
sades per malmetre el patrimoni historic i artístico 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam a la Pregunta 1092, ja de l'ordre del dia d'a
vui, que formula el Sr. loan Bosco Gomila i Barber, del 
Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a cobrament de 
multes imposades per malmetre el patrimoni historie i 
artístico Té la paraula el Sr. Gomila. 

EL SR. GOMILA 1 BARBER: 

Grades, Sr. President. Senyores i senyors diputats. 
Sr. Conseller, el passat 7 de mar<; va sortir a un mitja de 
comunicadó de Mallorca que Patrimoni havia imposat 
2'3 mílions de multes des de 1988, que de 27 expedients 
incoats, 5 havien acabat en sanció i que, a aquests 5, els 
havien imposat 2'3 milions de multa. A nosaltres ens 
interessaria saber a veure d 'aquests 2'3 mílions quina 
quantitat s'ha cobrat. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Gomila. Té la paraula el conseller Sr. 
Rotger. 

EL SR. CONSELLER DE CULTURA, EDUCACIÓ 
1 ESPORTS (Bartomeu Rotger i Amengual): 

Gracies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. 
Sr. Gomila, s'han executat multes per la quantitat 
d'1.100.000 pessetes, la resta d'expedients estan en tra
mitació de cobrament. 

~~~~~~~======~===================================================================== 
> 
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EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Rotger. Vol fer tornar afer ús de la paraula, 
Sr. Gomila? Té la paraula. 

EL SR. GOMILA 1 BARBER: 

Gracies, Sr. President. És evident que nosaltres ho trobam 
insuficient. que de 27 expedients incoats. 5 n'hagin acabat en 
sanció i que d 'aguests 5 tan just se n 'ha cobrat la meitat o un 
poc més de la meitat, de les multes imposades; per tant, jo 
pens que és una continuació de la política que ve fent en 
tema de patrimoni la seva conselleria. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Gomila. Vol tornar afer ús ele la paraula el 
conseller? Té la paraula. 

EL SR. CONSELLER DE CULTURA, EDUCACIÓ 1 
ESPORTS (Bartomeu Rotger i Amengual): 

Sí, gracies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Sr. 
Gomila, no és aixo; efectivament, primerament s'ha de com
plir la llei, els expedients són llargs, s'ha de seguir tot el 
procediment de pagament, de terminis, de recursos, i en 
segon lIoc , pensi que no a totes les sancions es tracta de 
cobrar doblers , sinó que a vegades consisteix en restituir alIo 
que s'havía espanyat tal com estava, també hi ha aquesta 
segona possíbílitat. Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Conseller. 

1.2) Pregunta RGE núm. 1093/94, de l'Hble. Sr. Diputat 
Pere Sampol i Mas, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
relativa a preservació deIs elements arquitectonics existents 
en l'actual tra¡;at de la carretera DeHl-Sóller. 

EL SR. PRESIDENT: 

La segona pregunta és la 1093 del Sr. Sampol í Mas, del 
Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a preservació deIs 
elements arquitectonics existents a I'actual tra¡;at de la carre
tera Deia-Sóller. Té la paraula el Sr. Sampol. 

EL SR. SAMPOL 1 MAS: 

Gracies, Sr. President. Recentment, la societat Arca ha 
presentat un magnífic estudi sobre la carretera Deia-Sóller 
i els elements arquitectonics d 'interes de tradició popular 
que hi ha alllarg d'ella, un inventari de marjades, canaletes, 
murs de contenció, ponts, etc. La pregunta és si, en vista que 
s'esta procedínt a gairebé un nou tra¡;at de la carretera De
ía-Sóller, si s'hi han previst algunes mesures per protegir 
aquests elements d'interes. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Sampo\. té la paraula el conseller Sr. 
Rotger. 

EL SR. CONSELLER DE CULTURA, EDUCACIÓ 
1 ESPORTS (Bartomeu Rotger i Amengual): 

Gracies, Sr. President . Senyores i senyors diputats. 
Sr. Sampol, jo crec que la conselleria ha pres totes les 
mesures raonablement possibles. En primer lIoc, el 
projecte va ser aprovat per la Comissió de patrimoni 
historie de Mallorca en data de 29 de juliol de 1993, 
cosa que ja és una garantia; en segon lloc, Patrimoni ha 
nomenat ja un membre de la Comissió de patrimoni 
perque la representi en la comissió de control i segui
ment d'Obres Públiques, aquest membre estar a present 
a totes les actuacions i vetlIara in situ perque tot es 
complesqui. Per una altra part, també tenim el servei 
d'inspecció de la conselIeria de Cultura el qual, inde
pendentment d'aquest membre que esta en la comissió 
de seguiment i control, també fara tota una serie de 
visites in situ per prendre les mesures necessaries quan 
qualque element d'aquests que voste ha dit tengui perill. 
A més, a la comissió de patrimoni hi són, com a repre
sentants, el batle de Deia i un membre d 'Obres Públi
queso Vull dir que jo crec que amb aquestes mesures és 
possible que puguem evitar tot aixo que voste diu. Gra
cíes, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Rotger. Vol tornar afer ús de la paraula 
el Sr. Sampol? Té la paraula. 

EL SR. SAMPOL 1 MAS: 

Gracies, Sr. President. Bé, difícilment totes aquestes 
persones, segurament carregades de bona intenció, po
dran fer res o qualque cosa per evitar la completa des
trucció de la majoria d 'aquests elements inventariats. 
Pensam que és una carretera, i en parlarem segurament 
d'aquÍ a unes setmanes quan tractem una proposició no 
de lleí, totalment integrada dins el paisatge, alla on 
l'acció de l'home es confon amb la naturalesa i, en al
guns casos, encara la millora i l'enriqueix. Realment, un 
no compren com aquesta carretera que convida al pas
seig, a la contemplació i a fer poca via és objecte d 'un 
tractament més propi de via nipida; hi ha al tres carrete
res, com per exemple la que aguest servidor utilitza cada 
dia, la de Manacor, que esta totalment abandonada de la 
ma de la conselleria. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Sampo!. Vol tornar fer ús de la parauJa 
eJ conseller? Té la paraula. 
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EL SR. CONSELLER DE CULTURA, EDUCACIÓ 1 
ESPORTS (Bartomeu Rotger i Amengual): 

Gnlcies, Sr. Presidem. Senyores i senyors diputats. Sr. 
sampa!, jo li he contestat des del ptlDt de vista de la Con e
lIeria de Cultura. Die que, raonablement, no és possib!e 
prendre més mesures jo cree que ón les poc1J'iem fer i són 
les que farem. Gracies Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gnlcies, Sr. Conseller. 

1.3) Pregunta RGE núm. 1094/94, de 1 Hble. Sr. Diputat 
Pe re Sampol i Mas, del Grup Parlamentad PSM i REM, 
relativa a garantíes que l'ampliació de la carretera DeHI
Sóller s exccutara sense ampliació de la quantitat adjudi
cada. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam a la tercera pregunta, que és la 1094, del diputat 
Sr. Pere Sampol i Mas, relativa a gru'ant ie que l'ampliació de 
la carretera Deia-Sóller s'executara sense ampliació de la 
quantítat d'adjudicació . Té la paraula el diputat Sr. Sampol. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. President. També recentment i amb motiu de 
l'adjudicaeió de les obres de la carretera Deia-SóJler el con
seJler delegat de Bayopsa, Sr. Ignacio Sanchíz, va dubtar que 
aquest projecte d 'ampliació s'executas pel valor inicial acor
dat amb el Govern de les IlIes Balears, textualment va afIr
mar: "El papel no se ajusta nunca a la realidad". Davant unes 
afirmacions d'aquestes característiques, demanam a veure si 
el Govern de les Illes Balears ha pres qualque tipus de garan
tía per tal que aquest projecte s'executi sense haver-hi de 
posar més doblers. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

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

. Sr. President. La garantía és doble; la primera és que la 
dIrecció d'obres sera molt estricta i la segona és que la fian
~a ordinaria del 4% esta complementada amb 6 punts basics 
l.passa al 10%. He de dir que, en tot cas, si hí ha una modi
f¡cació d'obres se la veura molt amb bones i sempre a efec
tes de millorar la carretera sobre el projecte aprovat. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

I ~-racies, Sr. Conseller. Vol tornar afer ús de la paraula 
e Sr. Sampol? Té la paraula. 

EL SR. SAMPOL 1 MAS: 

Gracies, Sr. President. Sr. Conseller, la preocupació 
nostra és doble, no només per uns motius economicis
tes, els quals, evídentment, s'hi han de tenir en compte, 
sinó perque segurament, i pel que deia fa uns moments, 
les característiques d'aquesta carretera ens fan pensar en 
una obra molt acurada que, en molts de casos, per no 
destruir elements com alguna canaleta, ... bé, deis que 
posaven que s'han inventariat ara, unes marjades total
ment integrades en el paisatge i que eviten I'erosió, 
segurament es necessitara una obra qualificada i costosa. 
Realment, la nostra alarma creim que és doblement 
fundada quan escoltam manifestacions com la del Sr. 
SanchÍz. Li pregaríem molta d'atenció a aquestes obres. 
Gnkies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Sampol. Vol tornar afer ús de la paraula 
el Sr. Conseller? Té la paraula. 

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

Sr. President. No es preocupi perque els millors 
enginyers de la casa controlen aqueixa obra, es fara una 
obra de molta qualitat i s'intentara que al final la gent 
dígui que ho hem fet bé. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Conseller. 

1.4) Pregunta RGR núm. 1118/94, de l'Hble. Sra. 
Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamenta
ri SOCIALISTA, relativa a modificacions autoritzades 
al primer projecte del túnel de SólIer. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam a la quarta pregunta , que és la 1118, de la 
diputada Sra. Joana Maria Barceló 'i Martí, del Grup 
Parlamentari SOCIALISTA relativa a modificacions 
autoritzades al primer projecte del túnel de Sóller. Té la 
paraula la Sra. Barceló. 

LA SRA. BARCELÓ 1 MARTÍ: 

Gracies, Sr. President. Sr. ConseIler, quines modifi
cacions en el primer projecte del túnel del Sóller, apro
vat pel Govern de la Comunitat, ha autoritzat a aquest 
concessionari? Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Barceló. Té la paraula el conseller Sr. 
Reus. 
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EL SR. CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES I ORDE
NACIÓ DEL TERRITORI (Bartomeu Reus i Beltran): 

Sr. President. Sra. Diputada, sobre el projecte presentat 
pel concessionari s'ha aprovat una modificació en data 28 de 
juliol del 89 relativa específicament a la boca sud del túnel 
i capa de rodadura, que passa a ser capa d'aglomerat, apart 
de petites güestions tecniques. Gnkies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Conseller. Vol tornar afer ús de la paraula 
la Sra. Barceló? Té la paraula. 

LA SRA. BARCELÓ 1 MARTÍ: 

Gracies, Sr. President. Havíem de demanar al Sr. Conse
lIer, donada l'aprovació d'aquesta modificació de projecte, la 
motivació, el contingut de les modificacions més especifica
des i, sobretot, la valoració eco no mica de les obres que supo
sa aquesta modificació. Vertaderament, justificar el canvi de 
pressupost inicial, des del primer moment, de 3.100 milions 
de pessetes a les quantitats astronomigues que avui en dia es 
manegen. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Barceló. Vol tornar a fer ús de la paraula el 
Sr. Conseller? Té la paraula. 

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

El valor d'obra final, segons l'autorització de I'any 89, 
obeeix al preu de contractista endemés de certes diferencies 
quant a projecte. Aixo és tot. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Conseller. 

1.5) Pregunta RGE núm. 1119/94, de I'Hble. Sra. Diputa
da Joana Maria Barceló i Martí, del Grup Parlamentari 
SOCIALISTA, relativa a causes per concedir la primera 
prorroga en el termini de construcció del túnel de Sóller. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam ala cinquena pregunta, que és la 1119, també de 
la diputada Sra. loana Maria Barceló i Martí, relativa a 
causes per concedir la primera prorroga en el termini de 
construcció del túnel de Sóller. Té la paraula la diputada 
Sra. Barceló. 

LA SRA. BARCELÓ 1 MARTÍ: 

Gracies, Sr. President. Sr. Conseller, li hem de demanar, 
vista la primera prorroga que concedia el Govern de la Co
munitat Autonoma de vint-í-quatre mesos, quínes són les 

causes imputables a I'Adminístració o quins són els 
suposits de for~a major que va estimar el Govern per 
concedir aquesta prorroga de vint-i-quatre mesos. Graci
es. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Barceló. Té la paraula el conselIer Sr. 
Reus. 

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

Les raons de forc;a major estimades són un retare! en 
els permisos sobre voladures i obra subterrania, una 
interferencia el 'un cable coaxial ele Telefonica , una falla 
localitzaela a la boca sud i una elisminució de rendiments 
per no disposar d'energía electrica. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Reus . Vol tornar afer ús de la paraula 
la Sra. Barceló? Té la paraula. 

LA SRA. BAR CELÓ 1 MARTÍ: 

Gracies, Sr. President. Sr. Conseller, voste hauria de 
saber que en el plec de clausules generals per a la cons
trucció, conservació i explotació d'autopistes en regim 
de concessió s 'estableix clarament guines són les causes 
de forc;a major, hi esta n especificades i no se'n pot sor
tir, d'aquí, el Govern per estimar si és forc;a major o 
no, i les causes, concretament, que voste ha assenyalat 
no figuren en absolut a cap deis apartats que a les Beis 
s'assenyala. Per tant, Sr. Conseller, aquesta for<;a major, 
I'hi hem de recordar que són incendis causats per elec
tricitat atmosferica, que són danys causats per terratre
rnols o terratremols submarins, són els que provenen de 
moviments de terreny, són els que estan provocats per 
terrorisme, són inundacions i prou. Per tant, les causes 
que voste hi assenyala esta n fora de llei, de les que s'hi 
assenyalen com a causes de for<;a major. Gracies, Sr. 
President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Barceló. Vol tornar afer ús de la pa
raula el conseller? 

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

Sí, Sr. President. Li puc dir, Sra. Diputada, que esta 
equivocada i, en tot cas, ho hauria d'impugnar i arribar 
al tribunal per definir el que voste diu. Li puc dir que la 
jurisprudencia és ben clara guant al que és forc;a major, 
són elements consubstancials que es poden estimar per 

==~~~====~~========~==~==========================~====~====~~~~ 
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'Administració quant que impossibilitin el bon final d'una 
I d' ., 1 obra, i la jurispru encIa es mo t extensa. 

EL SR. PRESID ENT: 

Gra.cies, Sr. Conseller. 

1.6) Pregunta RGE núm. 1019/94, de l'Hble. Sr. Diputat 
Cosme Vidal i Juan, del Grup Parlamentari MIXT, relativa 
a publicitat de les concessions d'ajuts i subvencions als agri-

cultors . 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam a la sisena pregunta, que és la 1019, del diputat 
Sr. Vidal i Juan. del Grup Parlamentari MIXT, relativa a 
publicitat de les concessions d'ajuts i subvencions als agrieul
torso Té la paraula el diputat Sr. Vida!' 

EL SR. VID AL 1 JUAN: 

Gracies, Sr. President. Sr. ConselIer d'Agrieultura i Pesca, 
tal vegada s'ha comes un error per part nostra en l'ordre de 
presentació en el registre, i la primera pregunta que li faig en 
realitat hauria de ser la segona, pero com que es tracta no
més d'obtenir informació, esperem que no variara el produc
te final. 

Li deman, en relació amb els ajuts i subvencions atorgats 
dins aquesta legislatura per la seva conselleria, quina ha estat 
la publicitat que s'ha duta a terme -amb caracter general , 
s'entén- perque els possibles interessats coneguessin la forma 
d'aconseguir-Ios. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT; 

Gd.cies, Sr. Vida!. Té la paraula el conseller Sr. Morey. 

EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA 1 PESCA 
(Pere J. Morey i Ballester): 

Gracies, Sr. President. Bé, les normes de les ajudes obvi
ament es publiquen en el BUllletí Oficial de la Comunitat o 
en el BUllletí Oficial de 1 'Estal. Amb caracter general, cada 
vegada que hi ha una convocatoria d'ajudes, s'insereix un 
anunci en els diaris d'informació general de major difusió a 
les Balears i es comunica a les organitzacions professionals 
agraries, que participen en la seva difusió. Si l'ajuda és im
POrtam, els anuncis en premsa són múltiples i es realitzen 
també en aJtres mi tjans de di fusió. Aixi per exemple, en el 
ca eoneret deIs cultius herbacis. l'any 93, l10més per a a
que la líuia es varen posar 68 insercions en premsa, 300 
e~nys radiofonics, 1 reportatge per televi ,ió i 4,000 cartells 
clLstribuTts pels pob,les. 

En general , dirÍem que estic en disposició de lliurar-li a 
Voste per escrit cada una de les línies aparegudes l 'any 93 , 
exactament quines insercions en premsa, radio i televisió i 

--

cartells s'han fet a cada una de les illes; les tenc prepara
des, no cal, en una contesta oral, poder-Ies-hi donar. 

En general, dirÍem que les ajudes de l'any 93 han 
tengut la publicitat, per part de la conselleria, de 139 
insercions en premsa, 330 cunys radiofonies, 1 reportat
ge per televisió i 4.000 cartelIs. 

En el cas concret de les illes d'Eivissa i Formentera, 
endemés d'aquestes ajudes, el consell insular, per la seva 
banda, refore;a la campanya de difusió amb cartells 
propis que s'exposen a totes les cases que tenen maqui
naria agraria i en els bars deis pobles. Gracies, Sr. Presi
dento 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Conseller? Vol tornar afer ús de la 
paraula, Sr. Vidal? No. 

1.7) Pregunta RGE núm. 1120/94, de l'Hble. Sra. 
Diputada Joana Maria Barceló i Martí, del Grup Par
lamentari SOCIALISTA, relativa a causes per concedir 
la segona prorroga en el termini de construcció del 
túnel de Sóller. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam a la setena pregunta, que és la 1120/94, de 
I'Hble. Sra. Diputada loana Maria Barceló i Martí, del 
Grup Parlamentad SOCIALISTA, relativa a causes per 
concedir la segona prorroga en el termini de construcció 
del túnel de Sóller. Té la paraula la Sra. Barceló. 

LA SRA. BARCELÓ 1 MARTÍ: 

Grades, Sr. President. Sr. ConselIer, la jurispruden
cia pot sr extensa, pero les lIeis són molt cIares i les 
respostes del Govern molt confuses. Intentarem tornar 
a demanar-li quines són els suposits de fore;a major o 
causes imputables a l' Administració que va tenir en 
compte el Govern a hora de dOl)ar una segona prorroga 
de dotze mesos al concessionari per a la construcció del 
túnel de Sóller. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Barceló. Té la paraula el conseller Sr. 
Reus. 

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

Sr. President. Sra. Diputada: Problemes geotecnics a 
la boca nord, problemes de qualitat de front per aparei
xement de dolomies tabulars a la boca sud i problemes 
de ventilació dins el túnel; aixo és tot. 
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EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Conseller. Vol tornar afer ús de la parauIa 
la Sra. Barceló? Té la paraula. 

LA SRA. BARCELÓ 1 MARTÍ: 

Gracies, Sr. Presidenl. Li he de tornar a recordar. al con
.eller a llo que vo te mateix igoa, el que signa el Govern en 
!I plec de cond icions particulars que va ignar amb el conce -
:ionari.ol1 'estab leix que les prorrogues de termini es regu
aran per la legislació vigent per clausules generals. En 
lquestes clausules generals, aprovades per lJei , i ben clara, 
. estabLeix el termini de prorrogues, diu que "nomé en cas 
le forc:ta major o impLnable a la propia Administració existi
'a dret a prorroga"; i continua la mateixa reglament:1ció fent 
m extens llistat del que són causes de for<;a major. especí
iques i no a interpretar per part del Govern on queda ben 
.lar que ca p de les raoos que el Govern va tenir en comple 
,er tal de concedír la egona prorroga, la qual , igualment 
¡ue la primera es podia donar; el concessionari 110 ten ia cap 
lret, en la legislació vigent, a cap prorroga si les motivacion 
ón Les que ha dit el Sr. ConseUer. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Barceló. Vol tornar afer ús de la paraula el 
onseller? 

1.8) Pregunta RGE núm. 1020/94, de J7Hble. Sr. Diputat 
~osme Vidal i Juan, del Grup Parlamentari MlXT relativa 
ajuts i subvencions de la conselleria als agricultors. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam a la vuitena pregunta, que és la 1020/94, de 1'
lble. Sr. Diputat Cosme Vidal i Juan, del Grup Parlamentari 
IIXT, relativa a ajuts i subvencions de la conselleria als 
~ricu1tors. Té la paraula el Sr. Vida!. 

EL SR. VIDAL 1 JUAN: 

Gracies, Sr . President. Sr. Conseller, bé, després d'agrair
la detallada informació que ro ' ha donat fins i tot per escrit 
Ibre la publieitat donada per obtenir ajuts i subvencions els 
~ricultors de Balears, voldrÍem saber quines han estat les 
lantitats que s'han destinat, per la conselleria en concepte 
aquestos ajuts i subvencions j a quantes empreses agrícoles 
: Balears s han rebut j concretament, qUln d 'aquestos ajuts 
.ubvencions, aixi coro quin nombre d'empreses, han estat 
meficiades a les IlIes Pitiü es. Mo.ltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Vida!. Abans de donar la paraula al conseller, 
11 fer l'observació que voste esta en el seu dret afer a
esta pregunta; no obstant aíxó, pens que realment és una 
['licitud de documentació o una pregunta, en qualsevol cas, 
r escrit, així la consider; en conseqüencia, demanaria. en 

tot cas, al conseller que si no es pot contestar aquesta 
pregunta oralment, se Ji fes arribar el corresponent 
!listat en relacíó amb la pregunta que fa voste. En con
seqüencia, don la paraula al conse!ler Sr. Morey. 

EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA 1 PESCA 
(Pere J. Morey i Ballester): 

Gracies, Sr. President. AixÍ em compromet. Són 
més de quatre-cents folis, és impossible contestar aixü 
en dos minuts. Si voste ho acceptas, jo Ji passaría per 
escrit tota aquesta relació. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Morey. Així quedara constancia d'a
questa qüestió. 

1.9) Pregunta RGE núm. 1121/94, de I'Hble. Sra . 
Diputada Joana Maria Barceló i Martí, del Grup Par
lamentari SOCIALISTA, relativa a actuacions fetes pel 
Govern de la Comunitat per controlar l'execució de les 
obres del túnel de Sóller. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam a la novena pregunta, que és la 1121, de 
I'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, del 
Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a actuacions 
fetes pel Govern de la Comunitat per controlar l'execu
ció de les obres del túnel de Sóller. Té la paraula la Sra. 
Barceló. 

LA SRA. BARCELÓ 1 MARTÍ: 

Gracies, sr. President. Volíem demanar al conseller 
d 'Obres Públiques que ens especifiqués quines són les 
actU¡lcions que ha fet el Govern de la Comunitat Autó
noma en I'exercici de la seva facultat de controlar, su
pervisar i fiscalitzar per qualsevol mitjel que consideri 
pertinent I'autentic cost real d 'execució de les obres del 
túnel de Sóller . Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Barceló. Té la paraula el conseller Sr., 
Reus. 

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

Sr. President. Hi ha una inspecció continuada, desen
volupada a través ele set actes d'inspecció, on es defineix 
el compliment de contracte pel concessionari. D'altra 
banda, el concepte cost real és un concepte un poc difús 
en aquest sentit, m'agraclaria que el precisas, per favor. 

......... ----------------------~_. 
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EL SR. PRESIDENT: 

Grades, Sr. Reus. Vol tornar afer ús de la paraula, Sra. 

1") Baree o. 

LA SRA BARCELÓ 1 MARTÍ: 

Sí, Sr. President. Jo voldria precisar al Sr. Cooseller que 
l eosl real és el co't que va l avui l'execució de l que hi ha 

e on truil a I'obra e1el túnel de Só ller: exactamenl, les obres 
~lIe hi ha avui executades, quin cost tenen i .quins són ~ls 
rnltjans comprovables papers, que tenen vostes que pugUtn 
demostrar que aquest que vos te dinl és el cost real d'execu
ció? , és a dir, quins papers i quines proves tenen, en compli
ment del decret de concessió de la construcció d'aquest tú
nel, del qual el Govern es reserva el dret a fiscalitzar en 
campliment de les seves obligacions?, per tant, quins són els 
papers que vostes tenen per demostrar que les obres que hi 
ha fins avui fetes tenen un cost i aquest quin és? Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Barceló. Té la paraula el conseller Sr. Reus. 

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

Sr. President. Sra. Diputada, de valors, n'hi ha molts; hi 
ha un valor de projecte a efectes de concurs, un valor utilit
zat quant a projecte i construcció, un valor inicial i un valor 
que seria el que avui em costaria a mi fer aqueixa obra; són 
valors distints. Documents i proves, els que voste vulgui, el 
que passa és que parlam sempre d'uns conceptes tan poc 
elaborats que ja arriba a ser francament desanimant. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Conseller. 

1.10) Pregunta RGE núm. 1122/94, de I'Hble. Sra. Dipu
tada Joana Maria Barceló i Martí, del Grup Parlamentari 
SOCIALISTA, relativa a autentic cost real de les obres del 
túnel de Sóller. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam a la desena pregunta, que és la 1122, de la dipu
tada Sra. Joana Maria Barceló i Martí, del Grup Pariamen
tarj SOCIALISTA relativa a aut€mtic cost real de les obres 
e1el túnel de Sóller a 31 de desernbre de l'any 93. Té la pa
raula la Sra. Barceló. 

LA SRA. BARCELÓ 1 MARTÍ: 

f' .G~:acies Sr. : resiclent. L'hi dernanam (l'una m~nera més 
aC111 potser mes entenedora Sr. Conseller. qui n es a 31 ele 

e1esel11bre ele 1993 l au tentic cost real ele I,es obres de cons
lrllCció reaUtzade en el túnel de Sóller, als efectes de l an i
ele S de I'apartat 3 del Decret /8, d'acljucl icació de la 

concessió del túnel de Sóller? Suposam que, el decret, el 
té, que el coneix i que sera capa~ de calcular que a 31 
de desembre de 1993 hi havia unes obres executades, 
quin es el seu cost? Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies. Sra. Barceló. Té la paraula el conseller Sr. 
Reus. 

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

El 5.3.1 del plec en aquest moment no el tenc en el 
cap, ni del contracte ni del plec. El que li diria és que el 
valor d'obra certificat per Foment de Construcciones y 
Contratas a 31 de desembre de 1993 i que apareix reflec
tit en l'auditoria elaborada per Sting and Young és de 
2.622.471.000 pessetes, aixo és el que hi ha, que és 
distint del valor d 'indemnització, en base a les regles 
basiques. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Conseller. Vol tornar afer ús de la pa
raula la Sra. Barceló? Té la paraula. 

LA SRA. BARCELÓ 1 MARTÍ: 

Gracies, Sr. President. Si voste, a la primera pregun
ta que li hem formulat, ens hagués dit el cost que havia 
suposat la modificació d'obra autoritzada pel Govern 
podríem tenir alguna dada més sobre el control que fa 
el Govern del cost de les obres, pero la difusió de les 
respostes del Govern vertaderament dificulten bastant 
que l'oposició sapiga, a partir del cost inicial del projec
te, les modificacions aprovades, quin cost han suposat i 
l'estat d'execució, el que en queda pendent, a la fi, que 
en sortira, de tot aixo. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Barceló. Vol tornar afer ús de la pa
raula el conseller? Té la paraula. 

EL SR. CONSELLER D'OBRES PÚBLlQUES 1 
ORDENACIÓ DEL TERRITORI (Bartomeu Reus i Bel
tran) : 

Sr. President, Sra. Diputada. Amb tota estima, si 
voste estudias un poquet més aquest tema, comprendria 
que no hi ha per que indagar en qüestions distintes que 
no sigui en el valor del projecte presentat a licitació , el 
qual serve ix de base com a indemnització; aquest ' és 
¡'elernent basic d'aquesta discussió, tot alió altre sobra, 
cregui'm. 

~~~====~==~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~= 
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EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Conseller. 

n.l) Moció RGE núm. 1102/94, del Grup Parlamentari 
JCIALIST A, relativa a experimentació i aplicació del 
odel educatiu pro pi de les BIes Balears, derivada del debat 
~ la InterpeHació RGE núm. 4132/93. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam al segon punt de l'ordre del dia, que correspon a 
Moció 1102, presentada pel Grup Parlamentari SOCIA

[STA, relativa a experimentació i aplicació del model edu
tiu propi de les Illes Balears; aquesta moció ve derivada del 
~bat de la InterpeHació 4132. 

Sr. Moll, pot fer lectura del text de la Moció 1102? 

EL SR. SECRETARI SEGON: 

Sí, Sr. President. 

"El Parbment de les Illes Balears, ates que el document 
(nies basiques per a un model educatiu propi de les Illes 
1lears (Ensenyament no universitari) no és adient al que 
sposa la Llei Organica 1/1990, de 3 d'octubre, d'ordenació 
!neral del sistema educatiu (BOE de 4 d'octubre del 1990), 
sta el Govern de la Comunitat Autonoma a: 

Primer. Retirar de forma immediata el document Línies 
¡siques per a un model educatiu propi de les Illes Balears 
~nsenyament no universitari) i, per tant, cessar en la seva 
vulgació i experimentació. 

Segon. Presentar, en el termini de sis mesas, un nou do
Iment relatiu a les Línies basiques per a un model educatiu 
'opi de les Illes Balears (Ensenyament no universitari) que 
specti estrictament les disposicions i previsions de la Llei 
rganica 1/1990, de 3 d'octubre, d'ordenació general del 
;tema educatiu." 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. MolI. Sr. Tejero, té la paraula. 

EL SR. TEJERO 1 ISLA: 

Grades. Sr. President.Señoras y señores diputados, el 
Isado día 9 de marzo, en el debate de interpelación, una de 
, cosas que al parecer quedó clara, a juicio de todos los 
upos, es que el documento al que aludimos en esta moción 
) era un modelo, y no era un modelo, analizado en si como 
lcumento, por una serie de motivos que ya se debatieron en 
momento y se habló de ellos, los recordaré para entrar en 
materia. 

Había una falta de pertinencia, a nuestro juicio, y legiti
idad competencial; asimismo, había una falta de consisten-

cía y un carácter repetitivo. Se habla de unas peculiari
dades que o bien no son tales o el rango que se les atri
buye no se justifica. Se pretende una concepción educa
tiva utilitarista enfocada casi prácticamente hacia un 
pragmatismo turístico. Existe una confusión importante 
entre conceptos tan determinantes como contenidos, 
capacidades, conceptos, procedimientos. actitudes y 
valores. No se citan contenidos conceptuales que están 
necesariamente presentes en todo aprendizaje. Se esta
blecen áreas de conocimiento distintas a las fijadas en la 
Logse, estableciéndose, como ya dije en su momento, un 
totum revolutum. en educación infantil no se actúa ni 
por vía presupuestaria ni por vía de hechos. En educa
ción primaria se confunde el núcleo básico con la base 
de todo aprendizaje. En educación secundaria no se es 
respetuosa con el contenido de la Logse al hablar de un 
posible bachillerato que no está contemplado. Respecto 
de asignaturas optativas, se establecen dos asignaturas 
optativas como únicas, sabiendo que la oferta existe y 
que existen muchas más. En definitiva, consideramos 
que es un documento apócrifo ya que no se sabe de su 
autoría ni existe bibliografía. 

Asimismo, se ha gastado mucho dinero en la experi
mentación de este llamado modelo educativo, ya que de 
los ocho programas que existen en la Conselleria de 
Educació i Esports en los presupuestos de 1992, el pro
grama relativo a experimentación y difusión contaba con 
un presupuesto de 100.171.758 pesetas; en 1993,18.671-
.758, Y en 1994, a tenor de la ley presupuestaria, consta 
de 32.147.127 pesetas más 10 millones en otro apartado. 
Esto, además de no concordar con la información ofre
cida en este parlamento hace dos semanas, información 
documental y registrada, realmente nos hace solicitar 
que este documento se retire. 

Asimismo, en la interpelación anterior se habló, por 
parte del representante del Govern, de que era un cues
tionario, un documento, nunca un modelo, palabras 
textuales. 

Por todo lo cual, respecto al primer punto de la 
moción, resumiríamos en un decálogo que se reduce a 
dos. El primer punto es que no armoniza con la Logse; 
el segundo es, pero sobre todo fue, una coartada ideoló
gica al hilo de las elecciones, a tenor de cuando se obtu
vo; en tercer lugar, es un ejercicio, una reflexión teórica 
sobre el propio concepto de educación, como ya dijimos; 
en cuarto lugar, es poco ordenado, provoca confusión y 
es ambiguo; en quinto lugar, adolece de realismo; en 
sexto lugar, afirma cosas bastante poco sostenibles desde 
le punto de vista legal, el ejemplo más concreto sería el 
referido a los centros experimentales; en el séptimo 
apartado, diríamos que entendemos que no era relevan
te; como octavo, adquiere compromisos en nombre de 
otros; como noveno, es poco generoso con las posibilida
des de las Islas Baleares al reducir la posibilidad de la 
enseñanza no universitaria a un monocultivo turístico, 
yen décimo lugar. no ha sido revisado. Resumo, como 

======================================================================================~~ 
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he dicho en un principio, en dos: En primer lugar, no se 
armoniza con la Logse y no ha sido revisado. 

Desde nuestro punto de vista posiblemente se nos pueda 
decir que no presentamos un modelo alternativo, no es nues
tra función, pero efectivamente, intentando adelantarnos a 
esa crítica, sí que entendemos por dónde podría ir o qué 
elementos podrían constituir el nuevo documento que pro
ponernos que se presente a este parlamento, y lo resumiré en 
siete puntos muy sencillos, se podría extender mucho más, 
pero, en cualquier caso, como elementos que el Grupo Socia
lista aportaría a este nuevo documento. 

En primer lugar, este documento debería estar, como he 
dicho, adecuado y adaptado a la Logse y debería constar de 
un estudio exhaustivo de la situación de la educación no 
universitaria en nuestra comunidad autónoma (recursos con 
que se cuenta, necesidades detectadas, etc.); en segundo lu
gar, debería contar, a nuestro entender, con una memoria 
económica de las tareas a hacer, con un plan de financiación 
plurianual realista; en tercer lugar, debería contar con una 
propuesta de criterios y medidas que permitan la máxima 
eficacia en la planificación y utilización de los medios y 
recursos destinados al sistema escolar no universitario dentro 
de la Comunidad Autónoma; en cuarto lugar, debería, a 
nuestro entender, diseñar pautas de gestión y participación; 
en quinto lugar, debería contemplar el desarrollo de progra
mas específicos como la inmersión, la integración en el 
entorno, la formación del profesorado o bien, aprovechando 
que ayer fue el día dedicado al no racismo, un programa 
como podría ser la educación en la diversidad étnica e inter
cultural; debería coordinar todas las acciones educativas que 
se generan por parte del Govern en otras consellerias, como 
por ejemplo la Dirección General de Fomento, Ocupación 
y Acción Formativa u otras consellerias que llevan a cabo 
elementos educativos. 

Me gustaría terminar esta primera parte con una refle
xión aparecida hace muy poco tiempo de Andrés Jorda, que 
es miembro del laboratorio de didáctica y epistemología de 
ciencias de la Universidad de Ginebra, que en sus reflexiones 
-entendemos que esto aportaría y deberían tomar nota en 
el nuevo documento-, partiendo de la base de que el volu
men de la información se dobla cada diez años y hoy en día 
se sabe que el 90% de lo que un niño tendrá que dornjnar a 
lo largo de su vida todavía no se ha producido; se sabe tam
bién que el alumno debería poder acceder a estrategias de 
mOdelación, de simulación, dominar diferentes técnicas de 
investigación y argumentación, poseer ciertas capacidades 
sobre las relaciones interpersonales, aprender a negociar, 
tomar decisiones, etc. 

En cualquier caso, como resumen, entendemos que este 
documento no modelo no ha servido, ha sido una reflexión, 
no está adaptado a la Lag e y proponemos que se realice 
Olro documento. Creemos realmente que se ha ido demasia
das veces con las banderas del optimismo, pero se les ha o, ., 

VIC ado poner los crespones. Muchas gracias. 

=--

-

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Tejero. té la paraula el conseller Sr. 
Rotger. 

EL SR. CONSELLER DE CULTURA, EDUCACIÓ 
1 ESPORTS (Bartomeu Rotger i Amengual): 

Gracies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. 
Sr. Tejero, i malgrat tat, existeix; i malgrat tal, existeix, 
el documento Aixo és el més important. Hi ha molts 
qüestions, moltes coses a corregir, i és clar, és un docu
ment obert, que esta obert des de fa tres anys, i des de 
fa tres anys vostes no han dit ni una sola paraula, ni una 
sola rectificació. Que sigui un modelo no, Sr Tejero, a 
mi m'és igual, es tracta d'un intent de nacionalitzar la 
Logse, aquí els dol, aixo no els agrada. Es tracta de dir 
a la gent de Madrid que la Logse aquí, a Balears, s'ha 
d'aplicar tenint en compte la nostra realitat. El projecte 
lingüístic, les condicions economiques, el turisme, el 
territori pluriinsular; tot aixo és el que nosaltres oferim, 
el que nosaltres deim. Per tant, malgrat tot, existeix, i 
vostes, des de fa tres anys, des del 91 que existeix, no ha 
fet cap esfor<; ni un per fer-hi la més mínima obser
vació. Quan hi ha hagut la difusió de més de deu mil 
exemplars a tots els pares d'alumnes, associacions, sindi
cats, etc., quan hi ha hagut més de quatre-centes hores 
de treball, que voste vengui aquí, com aquell que no diu 
res, i el retiri; com que el retiri? 400 hores de treball, 
quan vostes no n'ha feta ni una. 

Fixi's en la Logse, des del 83 se 1 'ha estat experimen
tant i ara resulta que en el 94 hem d'anar amb 73 mesu
res per rectificar tot el que han fet fins ara, perque no 
val, aquí sí que n'hi ha, de doblers i no en el model 
d'experimentació, que possiblement no ha passat de 15 
milions, perque tot allo altre s'ha realitzat, accions con
cretes en el context d'aquestes línies basiques. 

Bibliografía, és apocrif, apócrifo, no ( ... ); apócrifo, 
diu voste. Carall!, és que resulta que l'han fet malta 
gent de confian<;a del Sr. Director Provincial del Mee, 
i m'han demanat que per favor no en digués el nom 
perque estan espantats, no prengués mesures contra ells. 
Per aixo és apocrif, perque s'estimen més no figurar-hi. 

Els centres i tot han tengut dificultats. 20 centres han 
fet un acord de consell escolar de centre escrit perque 
volien experimentar alguna part d'aquest document, és 
a dir, el consell escolar de centre, on són els pares, els 
professors, les autoritats, els alumnes; han fet un acord 
que diu: Volem fer aixo, i ha fan des de fa dos anys. De 
sobte, s'ha de retirar un document, un document obert, 
un document que pot ser rectificat, del qual tothom ha 
expressat la seva opinió i ha dit: No hi estic d 'acord, jo 
faria aixo i aixo altre. Pero no, ha de ser retirat, per 
que? Perque dema anam a Madrid, dema anam a Ma
drid a negociar, i una de les cartes que tenim per negoci
ar és precisament aquestes línies basiques, que suposen 
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una oferta nacionalitzadora, ens hem de llevar aquesta carta; 
és realment preocupant que justament sigui un dia abans 
d'anar a Madrid a negociar. Jo crec que aixo no va contra la 
política del Govern, va contra els interessos de la Comunitat 
Autonoma, contra els interessos de la gent de la Comunitat 
Autonoma, és el que passa. 

Digui'm una sola cosa que s'oposi a la Logse. com és 
possible que s'oposi a la Logse si fa tres anys que els centres 
d'aquÍ, públics i privats, I'experimenten. Per que la Direcció 
Provincial del Ministeri d 'Educació i Ciencia no ha pres cap 
mesura ni una contra aquests centres? Supos que no s'oposa 
a la Logse, perque si no, s 'haurien preses mesures. 

Segona. Li assegur que si fa tres anys el Ministeri d'Edu
cació i Ciencia, a través de la Direcció General de Coordina
ció i Alta Inspecció, hagués pogut fer qualque cosa contra 
aguest document l'hauria feta, el que passa és que no hi va 
trobar res, perque nosaltres deim: Tot el que es va experi
mentar és aixo, que esta d'acord amb la Logse, pero dema
nam que aquí s'apliqui la Logse d'acord amb la nostra reali
tal. Tot a110 altre ens agradaria fer-ho, i ho farem quan es 
rnodifiqui la Logse, i voste aixo no ho ha entes. Un dia li 
vaig dir que voste tenia idea de metodologia, que en tenia 
idea més o manco professional, pero o s'ha deixat manipular 
pel seu grup parlamentari o voste no sap el que diu, Sr. 
Tejero, voste no sap el que diu. A mi m'agradaria que aquest 
professors tan dignes que hi ha dins el Psoe, dins el Grup 
Parlamentari Socialista -el Sr. Valenciano aixeca la ma;bé, jo 
trob que fa bé a aixecar-la, és igual, pot intervenir quan 
vulgui, si el president ho desitja. 

EL SR. PRESIDENT: 

Aixo som jo qui ho ha de dir, Sr. Rotger. 

(Rialles). 

EL SR. CONSELLER DE CULTURA, EDUCACIÓ I 
ESPORTS (Bartomeu Rotger i Amengual) : 

Jo crec que per primera vegada en aquest parlament s'
haurien d 'aixecar els professors del Grup Parlamentari Socia
lista i dir: Ens negam a seguir les instruccions del partit. A 
veure si són capa<;os de fer-ho al final, i no em referesc just 
a voste, sinó a d'altres, perque, francament, és llevar-nos les 
cartes que tenim per poder jugar i negociar d 'una manera 
digna i intentar nacionalitzar la Logse, aixo és el que inten
tamo 

Per tant, digui-me'n una sola que s'oposi a la Logse, ni 
una, perque, allo que en aquest moment no hi entra, podra 
aplicar-se en el moment en que la Logse s'amplil o es recti
fiqui, perque també es pot rectificar, la Logse; home, és que, 
en realitat, l'han rectificada, vostes, amb aquestes 73 mesures 
que la canvien una mica. No s'hi oposa en res. 

Voste sap que el Ministeri d'Educació i Ciencia a la fi, 
després de tres anys, ara esta disposat, a través d 'un conveni 

que signarem segurament el mes d'abril, a acceptar bona 
part d'aquest document?, ho sabia? I ara, quan el minis
teri esta disposat a acceptar-Io, vostes surten i diuen que 
sigui retirat, i 400 hores de treball?, i tot el que han fet 
els centres?, i tot el que hem fet de feina? Tot aixo, 
tranquiHarnent, que es retiri. Pero és que jo no ho en
tenc, Sr. Tejero; voste, de meto do logia, en sabra molt, 
pero voste no sap res més de metodologia i així no es 
pot anar dins una política educativa. 

El model nostre és un intent no aconseguit, un intent 
dolent, hem de rectificar moltes coses; els sindicats, 
associacions de pares, etc. ens han dit moltes coses amb 
les quals no estan d'acord, les haurem de rectificar, i 
esta obert perque voste em faci les analisis que vulgui, 
pero, home, no em faci llavors un document que esta 
obert a tothom i del qual crec que és un intent seriós 
d'aplicar el sistema educatiu a les Illes Balears i anticipar 
una mica la que sera la gestió autonoma del nostre 
sistema educatiu, que es produira ben aviat. 

Per tant, jo també li voldria dir que he entes que 
voste ha citat el Sr. Jorda. Si és qui em pens, resulta 
que a mi m'ha fet un dossier de més de cinquanta pagi
nes; vull dir que, a més del que diu voste, em diu moltes 
més coses que voste no esmenta. Pero en tot cas, jo li 
voldria dir, ja per citar, que hi ha declaracions expresses 
de la Freref, de la Fundació de Regions Europees per a 
la Formació i per a la Investigació, de la Unesco, de 
1 'Oficina Internacional deis Palsos Iberoamericans, que 
diuen que aquest model educatiu, amb tots els seus 
defectes, té una substantivitat propia, que almenys és un 
desig d'oferir una educació nostra i que s'adapti a la 
nostra realitat. Jo crec que tot aixo s'ha de tenir en 
compte, aixo que voste em diu no és co¡.¡aboració; 
l'altre dia vaig explicar en aquesta cambra, en la comis
sió informativa, com anaven les transferencies d'educa
ció i va resultar que tots els grups parlamentaris ens 
varen donar el seu s~port, voste indos. Home, i a conti
nuació el que ens diu és: Aquest document no va bé, hi 
hem de rectificar aixo í aíxo altre. Molt bé, pero el que 
em diu és que el retirí i aixo no cap dins cap persona 
prudent i amb seny. 

Per tant, demanaria, sobretot als professors del Grup 
Socialista que s'aixequin, que vagin en contra d'aquesta 
moció, perque no voldria jo que alguns professors que
dassin tacats per aquesta mocíÓ. Moltes gracies, Sr. 
President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracíes, Sr. Conseller. Sr. Tejero, té la paraula. 

EL SR. TEJERO 1 ISLA: 

Grades. Sr. President. Intentaré ser menos apasiona
do que el Sr. Conseller ya que, al parecer, de algunaS 
cuestiones un día atribuye sabiduría, otro no, parece 

==================================================================================~~ 
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tiene la potestad, quizá la prepotencia de atribuir sabidu
q,uea las personas; en cualquier caso yo le vaya recordar sus 
(la P 'b! l' d ' d . 'opias palabras. 051 emente. este e Iputa o no se e que 
pi ún usted. tiene idea o no; a este paso. usted no tiene ni 
~elga de ueografía , ni de historia, ni de años. El día 9 de le e< 1> 

arzo del 94 en este parlamento usted dijo que la reforma 
: había iniciado en el 82 y que acabará en el 2002 eso es 

1a incorrección absoluta y lIsted lo sabe. Si usted se pone 
LlI . ' • • 
a decir una sene de cuestlo,nes, me parece que debena mecll-
tal' lo que dice. 

Cuando habla de "aceptamos la reforma" , supongo que 
sabe que estamos en un estado de derecho y que una ley 
orgánica es de aceptación obligada, es decir, que no es usted 
quien la acepta, es que la tiene que aceptar todo el mundo, 
también lo dijo el otro día. 

Tenemos más elementos. Tengo la comparecencia del Sr. 
Ministro de 15 de febrero a petición de su grupo o del grupo 
coligado con el suyo, donde dice textualmente -la tengo 
aquí, se la puedo enseñar después-, a pregunta del Sr. Olle
ro: "Ley Orgánica 9/92, el ministerio ha propuesto", y evi
dentemente nadie dijo que no, "a todas las comunidades 
autónomas un convenio de plantilla"; ¿qué quiere decir un 
convenio de plantilla? El mismo convenio para todas las 
comunidades autónomas, y dentro del convenio -que lo ten
go, como usted sabe-, cada comunidad autónoma incluirá los 
elementos que establezca, y que hay dos vías: Una, la de 
universidades, que está previsto, acordado por todas las co
munidades autónomas -tengo el Diario de Sesiones-, en el 94-
95, a lo largo, con un plazo final hasta final de curso, y la 
enseñanza no universitaria entre el curso 96-97, con un plazo 
final del año 2000. Esto está dicho por el ministro y acorda
do y no dicho nada en contra por ustedes, al menos cuando 
van allí. 

Dicho esto, este convenio marco que usted conoce y yo 
también, y cualquiera lo puede conocer, contempla una serie 
de elementos para todas las comunidades autónomas que 
cada comunidad autónoma podrá incluir, como puede ser: 
Qferta de enseñanzas con especial atención a la formación 
profesional, incorporación de las peculiaridades propias de 
cada comunidad a los currículums de los distintos niveles 
educativos. Supongo que usted lo sabe, pero si no, se lo 
recuerdo, según los decretos de mínimos de la ley orgánica 
tanto de enseñanza primaria como de enseñanza secundaria, 
las comunidades autónomas tienen un nivel de competencia 
de hasta un 45% en el diseño curricular; no es nuevo, es de 
1989. 

Respecto a algunas otras manifestaciones que hace, yo 
creo que está claro que un debate es el de las transferencias 
Y. otro debate es el del llamado modelo educativo, yo no sé 
s~ es un modelo o se quedó en bikini, la verdad es que no lo 
Se -es igual, dice, pues es igual, podemos llamarle como 
queramos a partir de ahora. 

A la hora de los guarismos, igual que le he dicho lo de los 
datos, cuando usted se atribuye una sabiduría no sé en qué, 

=-

recuerde si se ha leído el librito o se ha mirado las 
famosas medidas, le recuerdo que no son 73, son 77, son 
cuatro más de las que usted ha señalado. 

Respecto a las horas de trabajo, yo no sé las horas de 
trabajo, no digo que no, lo que tengo es una serie -en su 
momento también haré uso de ella- de seguimiento de 
todas la legislación que ha hecho la conselleria desde 
1991, 1992, 1993 Y 1994, hasta el momento, y veremos 
a ver, además de la respuesta que en su momento dio a 
otro grupo parlamentario, en qué se ha empleado ese 
dinero. Y ese dinero, presupuestariamente y a ejercicios 
cerrados en 1992, solamente para experimentación y 
difusión, era de más de 100 millones de pesetas en el 92; 
en el 93, de 18 y en el 94, de 42 millones y busques, 
como diría usted. 

Es un modelo abierto, yo no sé si de tan abierto que 
está se le van por todos los agujeros. No hemos dicho 
nada, lo ha dicho quien lo tenía que decir -le puedo leer 
algunas cosas porque las tengo también-o ¿Qué han 
dicho sindicatos? Hay un número monográfico que 
editó un sindicato y que, entre uno de sus artículos -me 
los leído todos-, le puedo leer: Título: "Pedagogies fan
tasmagoriques", y una de las partes que usted ha señala
do, si quiere, podemos entrar en ello, "Projectes lingüís
tics. Els centres són necessaris no en el futur sinó ara 
mateix, en canvi, la conselleria mai no ha ajudat, ni 
assessorat, ni guiat els professors per elaborar-los. El 
material didactic que sempre es promet en quantitat aca
ba sent una miseria. " 

¿Quiere más? 1992, los padres dicen entre otras 
cosas: liNo se ha consultado con los estamentos educati
vos implicados, y en nuestro caso con la confederación 
y federaciones de asociaciones de padres y madres de 
alumnos." Más: "Existen, a nivel formal, muchas contra
dicciones, entre ellas el defender una educación no sexis
ta cuando se está utilizando constantemente en todo el 
documento un lenguaje claramente sexista. Los padres y 
las familias tenemos dedicadas nada más 17 líneas de 
generalidades y una pequeña lista." Esto es lo que dicen 
los padres, no lo digo yo, Sr. Conseller, lo dicen los 
padres. Más, unas jornadas de hace cuatro semanas que 
ha organizado un sindicato con su colaboración y sopor
te, y evidentemente, los representantes de la conselleria, 
cuando hubo el debate, se fueron, tenían prisa, porque 
cuando se les hacían preguntas no contestaban, le leo 
algunas de las conclusiones, no lo digo yo, lo dice un 
sindicato: "En línies generals, van arribar a les següents 
conclusions: El modelo de trilingüísme que proposa el 
Mepib ens va semblar poc realista y bastant impossible de 
dur a terme tant a nivel! metodologic, dins els centes, 
com a nivel! d'especialització del professorat." "La im
plantació del moduls del formació professional. aixi com 
el disseny de mapa d'implantanció d'aquest, no queda 
clar; sembla que no té en compte ni l'existent ni les ne
cessitats del marc laboral de la nostra comunitat. " ¿Yeso 
es nacionalismo? ¿eso es nacionalizar la educación de 
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lquí? Le puede repetir... , lo comenté el otro día y dije: No 
o diré , pero leeré un protocolo de un convenio firmado , de 
as experimentaciones, que dice, a veces son veintitantos, a 
¡e ces son veinticinco, a veces son unos cuantos, a veces es 
:on centros , a veces es con entidades, a veces no se sabe con 
:¡uien. Lo que yo sí que tengo en concreto es un acta de un 
lyuntamiento donde hablan del acuerdo con la conselleria 
para entrar a formar parte en esta especie de no se sabe qué, 
'f dice textualmente: "El Sr. ( ... ) manifiesta que efectuó una 
visita al director general de Educación de la conselleria" , 
:reo recordar que estos momentos era usted, "para tratar 
jicho tema, aquél le indicó que pasará por escrito la expre
,ada propuesta, pero que lo que se pretende con dicho con
venio es hacer un reciclaje ele los profesores para que puedan 
impartir algunas clases en inglés, algunas en catalán" , eso 
está en un acta de un ayuntamiento y eso es Jo que el direc
tor general de Educación en su momento le dice al represen
tante de un ayuntamiento como sustancia determinante para 
firmar un convenio . 

Yo creo que si somos serios, lo somos para todo, y yo 
creo que evidentemente no existe un debate; tiene que ser 
comprobado, tiene que ser unido. Nuestro grupo siempre ha 
contado para apoyar y para conseguir cosas positivas, noso
tros no pondremos palos entre las ruedas para que no consi
gan competencias, porque somos los primeros interesados; en 
cualquier caso, que queden claras las cosas. No vuelva a 
repetir, porque no es verdad y usted lo sabe, que gracias al 
modelo no sé qué, no es verdad, es un convenio marco que 
se ha ofrecido por igual a todas las comunidades autónomas 
y ustedes han dicho, todos los consellers y consejeros, que sí. 

Respecto a las declaraciones ... , conozco la de la Freref... 

EL SR. PRESIDENT: 

Acabi, Sr. Tejero, per favor. 

EL SR. TEJERO 1 ISLA: 

Sí, Sr. Presidente. 

Algunas han aparecido; evidentemente, no las comentaré, 
al menos por el momento. Lo que sí que está claro es que, 
y resumiendo, el llamado documento se ha debatido, se ha 
criticado duramente por quien conoce del tema; evidente
mente, en un momento determinado, cuando ya el souflé era 
tan grande que hablaba de modelo como si fuese ... , sabe que 
ni tienen capacidad, pero o hablaba de un modelo como si 
fuese el vademécum de la educación, ha habido que poner 
los pies en el suelo, y usted mismo los puso, lo que pasa es 
que ahora no sé por qué vuelve a coger carrera; me parece 
muy bien. Muchas gracias, Sr. Presidente. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gnkies, Sr. Tejero. Per tancar la qüestió, té la paraula el 
Sr. Rotger. 

EL SR. CONSELLER DE CULTURA, EDUCACIÓ 
1 ESPORTS (Bartomeu Rotger i Amengual): 

Gracies, Sr. President. Sen yo res i senyors diputats. 
Sr. Tejero , no es pot criticar el que no existeix, i corn 
que aixo existe ix , es critica, i endemés amb la nostra 
voluntat, amb voluntat ele posar-lo elamunt la taula, arnb 
voluntat de posar-lo a l'abast de tots els estaments edu
catius perque, efectivament, el critiquin, diguin la seva 
opinió i, naturalment, el rectifiquem. Per aixo existeix 
aquest document i per aixo em pareix absurda una mo
ció que eliu que retirem un document que esta obert a 
la crítica. aixo és el que li vull dir. Existeix. 

Jo he apuntat algunes coses, pero al final m 'he aturat 
perque, davant la meva sorpresa -si bé, deia plantilles-: 
Un marc plantilla, un conveni marco Evidentment, si és 
marc o plantilla, a mi m'és igual; del que es tracta és 
que, en aquest conveni, hi entrare m les coses nostres; 
per aixo hi ha una plantilla que pot ser comuna a tot
hom i llavors hi ha una serie de coses que són singulars 
de caela comunitat autonoma. Per tant, no sé quina 
contradicció hi ha que hi hagi una plantilla o un marc i 
que dins aquest marc se situln les coses singulars propi
es nostres, no hi veig cap contradicció. 

Del 82 al 2002; ido miri, ho rectific, rectific el que he 
dit, Sr. Tejero; en el 82 ja es comen<;ava a experimentar 
el model de la Logse, en el 82, a finals del 82 -com que 
no?, segur-, i l'altre dia vaig llegir unes manifestacions 
que duraria fins a l'any 2002, per aixo ha dic. 

Capítol economic, no se'n preocupi, perque quan 
vulgui jo li faré veure que el que és l'experimentació en 
si mateixa del model ha costat molts pocs doblers, el que 
passa és que en el marc de l'experimentació hem situat 
tata una serie d'accions ele formació de professorat, de 
material didactic, etc., que dóna vida real a aquest mo
del, pero aquesta és una altra qüestió. 

Ara bé, jo he tallat aquí per una raó -i acab, Sr. 
President-, per una raó molt senzilla; és que no m'ha dit 
res que vagi a favor de la se va moció, ni una sola cosa; 
voste diu: No respecta la Logse. Ha parlat del 82 al 
2002, de plantilles, de capítol economic, pero no m'ha 
dit ni una sola paraula, ni una sola raó, ni un sol fona
ment que expliqui per que vostes fan aquesta moció, 
perque la substancia, la raó d'aquesta moció, pel que es 
veu, era que no s'adaptava a la Logse, i davant la meva 
sorpresa, amb tot el que ha dit, no ha parlat per res d'on 
era la desviació ele la Logse; davant aixo, m 'he aturat, he 
tallat, he dit: No hi ha raons. 

Per tant. al nostre veure, no hi ha lloc a aquesta mo
ció. 1 no tan sois no hi ha lloc a aquesta moció, sinó que 
crec que és una moció inoportuna, molt inoportuna, 
perque és un document amb el qual nasal tres jugam 
amb Madrid ( ... ) vos tes han el'ajudar una mica més i no 
ser un obstac1e més en aquest procés ele transferencies 
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en que esta m entossudits i concentrats tots. Molts gracies, Sr. 
president. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Conseller. Passam al torn d 'intervenció deis 
altres grups. Pel Grup Parlamentari MIXT, té la paraula el 
Sr. Peralta. 

EL SR. PERALTA 1 APARICIO: 

Gracies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. L'altre 
dia, quan escoltavem el debat que es va produir en la inter
pel ·lació previa a aquesta moció que avui es presenta, varen 
sortir, al igual que avui, una serie de conceptes, molts de 
conceptes sobre materia educativa, sobre opinions sobre 
aquesta materia educativa, es va fer una crítica del docu
ment en qüestió per al qual avui es de mana la retirada, es va 
parlar de temes relacionats amb l'educació i el turisme, sobre 
el model curricular, sobre l'aspecte Iingüístic d'aquest docu
ment -record que se'n va dir que era un projecte lingüístic 
a la carta-o La veritat és que, analitzant el document en qües
tió, he arribat a la conclusió que aquest és un document, 
com ja s'ha dit aquí, d'experimentació, pero jo vaig més 
enfora, crec que és un document que esta totalment obert i, 
per tant- es també un document de debato 

Respecte del que aquí s'ha plantejat i del que es diu en 
el punt segon, que no s'adapta a la Logse; la veritat, la meva 
opinió era i és, encara que en aquell moment vaig haver de 
fer una certa defensa de la Logse, que en aquell moment, 
quan es va presentar la Logse, en la forma com es va presen
tar i en la forma, jo no sé si podria dir que s'ha aplicat, 
perque, d'aplicació, n'ha feta ben poca, la Logse. La veritat 
és que el que s'havia d'haver retirat en el seu moment era la 
propia Logse, perque la seva utílitat no ha estat excessiva i, 
a més a més, ha estat necessari fer adaptacions, modificaci
ons del text inicial d'aquesta Ilei. 

Pero avui no és en si la llei el que discutim aquí, sinó 
que el que discutim és una moció que aquí s'ha presentat i, 
per tant, si el document de línies basiques és un document 
obert, un document d'experimentació i un document de 
debat, com he dit anteriorment, no entenc per que s'ha de 
demanar la seva retirada, excepte que hi hagi altres qüestions 
que aquí no s'han explicat clarament i que, en la intervenció 
que ha fet el Sr. Conseller, les ha apuntades. Podría ser que 
els trets anassin per aquí; si els trets van per aquí, crec que, 
per part del grup que presenta aquesta moció s'hauria de dir 
clarameol que es demana la seva retirada perque hi ha un 
d~terminat interes poUtí en aquesta retirada pero que es 
dlgui, que no es continu'¡ fent formulacions i bé no sé si es 
tracta o no es tracta, pero un llistat de conceptes que es 
pasen aquí coro a argument i molte vegades c1ifícilment 
Un ."istat ele conceptes pot ser una argumentació perque es 
~Otl a f~vor ? u~~ moció; per tant no hi ha ba~t una clare-

at ~n 1 exphcaclO que S ha fet el aquest tema slmpJement, el 
que JO he escoltat aquí han estal una erie de conceptes. Per 
rant. pel que fa al pum primer, no tendra el nostre su port. 

=--

Quant al punt segon, fin s i tot es fixa una data, que 
en un termini de sis mesos estigui elaborat un nou docu
mento També s'han fet algunes formulacions, molt po
ques, s'ha parlat molt poc aquí, perque en la moció que 
s'ha presentat no es donen línies mestres de com hauria 
de ser aquest document, es treuen quatre conceptes i es 
diu: Que en sis mesos es faci un nou document relatiu 
a aquesta qüestió i que estigui d'acord amb la Logse, 
amb quina Logse?, amb la que es va aprovar en el seu 
día?, amb la que eleficientment s'ha aplicat?, amb la que 
ara fa poc es planifica?, amb quina? Perque, és ciar 
aquí es parla de l'any 1990, de dia 3 d'octubre, i aquí 
hi ha hagut una serie de vicissituds que s'han produü 
a posteriori. Per tant, també es fa molt difícil donar su
port a un punt que, d'una forma totalment abstracta, 
fixa una data í diu que es faci un nou document per part 
de la conselleria. Jo hauria trobat molt més correcte que 
el grup proposant, si tant interes tenen que hi hagi un 
nou document, hagués presentat un document com una 
proposició no de llei o com una altra iniciativa parla
mentaria, que hagués presentat aquest document aquí, 
en el Parlament, ben especificat i ben aclarit. Tal vegada 
a<;o donaría a entendre que hi ha un interes logic, un 
interes cIar de per que es vol que hi hagi aquest nou 
document i com es vol que sigui aquest document, pero 
com que no hi ha aquesta argumentació, arríbam a la 
conclusió que realment l'únic que es pretén aquí és que 
se'l retiri i formular, com a alternativa, un nou docu
ment abstracte, només com una mesura de caracter 
polític per alguna cosa, per posar, com ja he dit abans 
en altres intervencions, una pedra més en el camí de 
desenvolupament de determinats aspectes del propi 
desenvolupament de l 'Estatut d' Autonomia, aquest és el 
tema fonamental, el tema fonamental és aquest: Que 
part del Grup Socialista surt aquest caracter tan centra
lista que fa que s'hagin de posar codols perque no sigui 
que es pugui accedir a unes determinades cotes que, per 
conventencia política determinada, no convenen. 
Aquesta és la conclusió a que un arriba quan veu aques
ta moció. 

Per tant, en definitiva, li he de dir Sr. Tejero, que no 
hi haura suport a aquesta moció, ni al primer punt ni al 
segon . .Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Peralta. Pel Grup PSM i EEM, el Sr. 
Gomila i Barber té la paraula. 

EL SR. GOMILA 1 BARBER: 

Gracies, Sr. President. Senyores i senyors eliputats. 
En el debat de la interpeHacíó que dona lloc a aquesta 
moció que presenta avui el Grup Socialista, el nostre 
grup ja apuntava la dificultat d'aplicar un model educa
tiu propi de les Illes Balears sense tenír competencies 
educatíves, i fíns i tot, sí es tenien aquestes competenci-
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es, les dificultats també eren prou grosses per resultar d 'im
possible aplicació. 

Nosaltres pensam que si de qualque cosa va servir el debat 
de la interpeHació de fa quinze dies és perque va aclarir els 
conceptes i vam saber quina era la realitat de les Línies 
basiques per a un !nade/ educatiu prapi de les Illes Ba/ears. 
Aquest model educatiu, l'experimentació del qual ens costara 
l'any 94 30 milions de pessetes, segons diuen des de la conse
lleria, s'aplica a una vintena de centres, que l'apliquen les 
escoletes infantils de Ciutadella, que el maig del 91 el conse
lIer es lamentava que no s'apliqués a cap centre de l'illa 
d'Eivissa, un model educatiu que diferents entitats europees 
han gualificat d'exemplar i, com deim, si alguna cosa va 
aclarir l'esmentat debat de la interpel'lació és que tal model 
no existeix, és que el mode! no és un model, fins i tot, el 
propi conseller el val titIlar de presumptuós, i nosaltres aquí 
afegiríem: 1 sobretot que el que s'escriu en aquest document 
L[nies basiques per a un nau madeL educatiu a Les Illes Bale
ars no s'ajusta amb el que després es pressuposta: una cosa 
és el que posa el paper, el que posa el document, i l'altra és 
en que es gasten els doblers, i que res té a veure el finan<;a
ment que es fa d'aquest modelo el finan<;ament que ha de 
servir per impulsar aquest model amb el que de ver s'execu
ta: Una serie de subvencions, al nostre entendre, inconnexes 
que s'empren per subvencionar; en el cas de Ciutadella hi 
havia la polemica encesa del finan~ament de les escoletes 
infantils i va servir per fer l'aportació de la conselleria a 
aquestes escoletes infantils. Supos que com aquest exemple, 
n'hi ha d'altres. Aquest, pens, que va ser el seu merit, Sr. 
Tejero, que el conseller s'avingués amb el que des de fa 
temps es diu des de l'oposició, que aquest model no és tal, 
que, com voste diu, no s'ajusta a la normativa general d'edu
cació. Pero jo pens que per tal de desenvolupar-lo es necessi
ten competencies, fins i tot es necessiten moltes més compe
tencies que les que en aquest moment tenen les comunitats 
autonomes que ja tenen competencies en educació.Va servir 
per posar les coses al seu Uoc, per anomenar les coses pel seu 
nomo 

Per tant, el nostre grup donara suport a la seva moció en 
la seva totalitat. És evident que nosaltres creim que s'ha de 
retirar de manera immediata el document L[nies bilsiques 
pe,. a un madel educatiu prapi per a Les Illes Balears, així 
com cessar la seva experimentació i divulgació, i proposar, 
així com vostes ho fan, un termini perque se'n presenti un 
altra, un altre que sigui aplicable, que tengui en compte la 
situació real de les Illes, la d'aquests moments en que no 
tenim competencies, la que possiblement tendrem en el 97, 
quan possiblement ja tendrem competencies, amb una visió, 
evidentment, de futur, pero amb els peus aterra. 

Se'ns ha dit que aquest document era un document obert, 
voste ha citat una serie de propostes que havien fet sindicats, 
associacions de pares, de quina manera recolliran totes aques
tes propostes en aquest document?, de quina manera podem 
incidir els grups parlamentaris en aquest document? A<;o, en 
cap moment, no ens ha estat explicat. Se'ns ha parlat de 
nacionalitzar la Logse, jo també ho titllaria el 'un poc pre-

sumptuós, quantes propostes no ha fet el nostre grup 
parlamentari per tal que el catala fos més present en 
I'ensenyament?, quantes pro postes no han estat rebutja
des pel Grup Parlamentari PP-UM?, quantes propostes 
per tal que el catala fos més present en la nostra educa
ció? A<;o és nacionalitzar l'ensenyament. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Gomila. Pel Grup PP-UM, Sra. Munar, 
té la paraula. 

LA SRA. MUNAR 1 RIUTORT: 

Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr. Rotger , 
la nostra enhorabona, com a grup, perque li ha sortít un 
model que des del Grup Socialista qualifiquen com en 
bikini, i crec que un model en bikini és l'apropiat per a 
la nostra comunitat autonoma; el que no és adient per 
a la nostra comunitat és un model educatiu a la manera 
esquimal, que és com jo qualificaria els models que hem 
tengut a aquestes illes sempre que vostes, el Grup Socia
lista, ha estat en el poder central i ha tengut el seu propi 
model, el del Govern socialista, i li'n posaré un exemple 
molt concret: La nostra comunitat auto noma és una 
comunitat que viu basicament en un 90% del tema del 
turisme, just en aquest moment s'esta fent una escola de 
turisme i gracies no precisament al Govern socialista, 
sinó al Govern balear; resulta que l'escola d'idiomes fa 
un any que s'ha inaugurada; feia vergonya veure com 
estava l'escola de turisme que pertanyia al partit del qual 
vostes formen part; per no parlar de com es dedica a al 
formació professional; en aquesta comunitat no hi havia 
en absolut ... 

Si em deixen parlar, podré continuar, pero si no ... 

Feta la formació professional, no sortien en absolut 
aquelles professions que havien de menester les necessi
tats de) mercat de treball de la nostra comunitat; no hi 
havia ni cambrers, ni cuiners, ni recepcionistes, ni jardi
ners. En aquesta formació professional, sí que es dedi
caven els joves d 'aquestes illes a ser torners; sempre 
m 'he preguntat que feien tots els torners quan sortien 
deis tres cursos de formació professional, la resposta és 
bastat clara: Feien de cambrers, de cuiners, etc. És a dir, 
tenien una form~ció totalment desenfocada a les necessi
tats d'aquesta comunitat autonoma. 

Per tant, la mocíó que vostes presenten avui dóna 
per suposat una cosa que és totalment equívoca, que és 
que el model educatiu propi de les Illes Balears no és 
adient j no esta el'acord amb la Logse, aixo és una equi
vocació perque, en primer !loc, el document Línies 
basiques per a un madeL educatiu no soIs no va en con
tra de la Logse, sinó que s'inspira en la seva norma 
programatica i la desenvolupa en la nostra realitat. 

~======~====~========~==~~========~~====~~======~======~~~======~~==~~~ 
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No crec que sigui necessari ser ni experts en educació ni 
, ciencia jurídica per adonar-se, quan un fulleja la Logse, 

el , 'd ¡ 1 . d ue el que preten aquesta es a aptar- a a es necessltats e 
qada una de les corounitats autonomes. Aquesta és la realitat 
~'aquesta és, endemés. una necessitat perque, com molt bé 
~a explicat el consel1er, és imprescindible que adaptem la 
Loase a les necessitats de cada com unitat i és la tasca del 
co;seller el 'Ed ucació i Cul tura adaptar- la a la nostra realitat. 
per tanto és imprescindible que s'adapti a la nostra cultura 
a la nostra política lingüística, a una realitat que és pluriin-
uJar i, sobretot al nostre moclel de país encaminat que hi 

hagi una sortida als llocs de treball, una sortida cap a Europa 
i una sortida cap a l'economia productiva, que és en la que 
nosaItres creim. 

També s'ha comentat aquí que no estava revisada, afor
tunadament; si encara no estava revisada, com valen que ja 
estigui revisada? És una línia oberta, millorable -en parau
les del propi conseller-, i és que, dissortadament, vostes no 
estan molt assabentats del que significa tenir línies obertes, 
donar participació als pares, al professorat, als sindicats d'en
senyament i també, com no, als partits interessats. 

Cree que el que vostes demanen aquí, que es retmn 
aquestes línies basiques, no és una bona manera de co¡'¡abo
rar, no és una bona manera de millorar aquest model educa
tiu, en el qual molt aviat tots els nostres joves i tots els nos
tres fills han d'estudiar. Crec que és important que entre tots 
aconseguim una millora educativa. 

És important, com s'ha dit aquí, que hi hagi competenci
es, és cert, pero, quan les competencies arribin, hem d'ofe
rir una qualitat d'ensenyament superior a la que hi ha hagut 
fins aquest moment, perque per fer el mateix que han fet 
fins ara no és necessari tenir competencies ni model educatiu 
propi. De totes maneres, senyors del Grup Socialista, s'ha de 
reconeixer que vostes varen complir una promesa que varen 
fer quan es varen presentar a les eleccions i les guanyaren: 
Varen dir que vostes igualarien l'ensenyament. Realment ho 
han aconseguit; dissortadament, han aconseguit igualar a la 
baixa i aixo no és precisament el que el nostre grup desitja. 
Se l'ha d'igualar, pero també s'ha d'elevar el nivell d'ense
nyament, i aixo és el que es pretén amb aquest model educa
tiu propi de les Illes Balears de cara al futur. Moltíssimes 
gnicies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Munar. En torn de replica, Sr. Tejero, té la 
paraula. 

EL SR. TEJERO 1 ISLA: 

Grades, Sr. President. Señoras y señores diputados. bien, 
en este turno de réplica querría hacer algunas consideracio
nes. 

h 

~1 representante del Grupo Mixto, recordarle quizá que 
no se si sabrá lo que es una ley. no sé si sabe lo que dice y 

=-

dice lo que sabe; en cualquier caso, se hace difícil discu
tir con quien no determina si sabe lo que dice o dice lo 
que sabe. La Logse es la Ley orgánica general del siste
ma educativo que se aprobó por el acuerdo de todos los 
partidos políticos en el parlamento español menos el 
Partido Popular, al parecer, pero en cualquier caso por 
una representación suficiente, y desde el momento en 
que se aprueba, igual que cuando se aprueba una ley en 
este parlamento, tiene vigencia y es de obligado cumpli
miento, eso es una ley, al menos a mi entender. En 
cualquier caso gracias por, al parecer, tomarse la moles
tia de mirarse el documento llamado de distintas mane
ras ya, ahora ya habrá que llamarle bikini, pues bikini. 

Al Sr. Gomila, le agradezco su apoyo y el del Grupo 
Parlamentario PSM y EEM porque entiendo que han 
visto un poco por qué sucede esto. 

Hemos intentado, y realmente nos cuesta un esfuer
zo, es nuestra obligación, pero nos cuesta un esfuerzo, 
pero no cobramos por ello, Sr. Conseller. Cuando noso
tros planteamos que se quite un documento y se ponga 
otro que contenga unos elementos, porque sabíamos 
que se nos diría que decimos que se quite pero no pro
ponemos alternativas; no es nuestra función hacer alter
nativas, en algún momento lo será, no se preocupe que 
cuando gobernemos lo será, hacer nuestra alternativas. 
Lo que está claro es que hemos ofertado unas posibilida
des que entendemos que valían. He resumido y he dicho 
que no armoniza con la Logse, y claro que no armoniza 
con la Logse, ustedes lo saben, y no se ha revisado, ¿y 
por qué se hizo?, pues también he dicho que se hizo 
porque era una coartada ideológica al hilo de elecciones, 
y la portavoz hoy, yo no sé si se tiene que ponerse de 
acuerdo con el resto del grupo o no, pero, en cualquier 
caso, en febrero del 91 -el otro día lo dije y no estaba-, 
cuando usted tenía otro cargo, dijo: "He de reconocer 
que tal vez sea excesiva la apelación a un modelo", 
palabras textuales suyas; el que ahora nos aparezca aquí 
con el igualar el nivel, etc., correcto, estamos de acuer
do, hay que igualar el nivel, hay que mejorar el nivel y 
la calidad de la educación en todos los lugares, en estas 
islas también, a nosotros nos tendrá en ello, pero los 
sistemas posiblemente no sean los mismos. Cuando 
habla de escuela de turismo y demás, la verdad es que 
yo, de escuelas de turismo del Partido Socialista, no 
conozco ninguna, no sé si ha sido un lapsus pero no 
conozco ninguna; igual la ponen nueva y entonces po
dría aprender algo allí. 

Hay datos objetivos, dos en concreto diré, por los 
cuales no se armoniza la ley orgánica, o ley básica, o 
como le quieran llamar, pero que es una ley de obligado 
cumplimiento para todos nosotros. Cuando hablan -por 
que, claro, cuando se habla hay que saber de lo que se 
habla- del famoso proyecto lingüístico. El proyecto lin
güístico -y usted lo sabe, Sr. Rotger- está contemplado 
en la Logse, en un epígrafe ... 
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EL SR. PRESIDENT: 

Sr. Tejero, li vull fer l'observació que la qüestió incidental 
1mb el conseller esta tancada, som en aquest moment en el 
.orn de replica a les intervencions deis altres grups. 
:Jrengui' n constancia. 

EL SR. TEJERO 1 ISLA: 

Gracies , Sr . Presiden/. 

Cuando se ha hecho alguna referencia al proyecto lin
güístico, desde nuestro punto de vista está claro que, cuando 
se habla de proyecto lingüístico , está enmarcado dentro del 
proceso de dominio lingüístico contemplado en la Logse; 
está enmarcado, por otra parte, en un convenio general de 
cooperación del 90 del ministerio, pero no es el caso aquí. 

Podremos discutir más tiempo y cuando quieran, pero 
otros dos elementos que no armonizan con la Logse -y uste
des lo saben- son los famosos bachilleratos. En el modelo se 
plantea un bachillerato turístico, no se cuál, cuando se ha 
cerrado que las cuatro modalidades de bachillerato son: ba
chillerato artístico, bachillerato de ciencias de la natmaleza 
y la salud, humanidades y ciencias sociales y bachillerato 
tecnológico, y no hay más, eso está así. 

Respecto a determinadas manifestaciones que se hacen en 
el documento del modelo trilingüe y demás, se sabe y se está 
aplicado, y cuando se habla con poca idea, a nuestro enten
der, de que se modifica la Logse, no se ha modificado, se 
está aplicando; además, el otro día, y se dijo en una comi
sión, se está aplicando en las Islas Baleares en un porcentaje 
de más del 60% , ahora mismo se está aplicando, es uno de 
los lugares donde más se aplica. Evidentemente, una ley no 
se retira; un documento, si se retira, el nivel de confusión 
que ha creado por el nivel de crítica que ha despertado y 
porque realmente ha servido para poco más que para ofrecer 
subvenciones a fondo perdido sin ningún tipo de criterio ni 
nada que realmente aparezca. 

Querría terminar diciendo que una vez que ya les ha 
servido suficiente como coartada ideológica, valdría la pena 
que, en vez de tanto anuncio de intención, hiciesen más 
prueba de acción. Muchas gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gnkies, Sr. Tejero. Hi ha intervencions en contrareplica? 
Si no hi ha petició d 'intervencions en contrareplica, donarem 
per conelós el debat i passarem a la votació . 

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

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

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? 

24 vots a favor, 33 en contra, cap abstenció. Queda 
rebutjada la Moció 1102. 

III.l) InterpeHació RGE núm. 288/94, del Grup 
Parlamentari SOCIALISTA, relativa a política general 
d'acció social. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam al punt tercer de 1'0rc1re del dia, que corres
pon a interpel·lacions. Comen~arem per la 288 , del 
Grup Parlamentari SOCIALISTA relativa a política 
general d 'acció social Té la paraula, pel grup inter
pel'lant, el Sr. Mol! i Marques. 

EL SR. MOLL 1 MARQUES: 

Sr. President, senyores i senyors diputats . Ens sembla 
que aquesta interpel 'lació sobre acció social, que realitat 
ja s'hauria d'haver tractat en el període de sessions 
anterior, arriba, no obstant aixo. en un moment molt 
oportú per una serie de motius: Primer, perque la crisi 
económica ha fet argumentar considerablement la de
manda de prestacions socials, tal com recullen totes les 
institucions que es dediquen a l 'assistencia social. En 
segon lloc, perque el govern de la Comunitat Autónoma 
acaba d'assumir la competencia de menors després de 
quatre anys de gestionar-la per conveni i estan a punt 
d 'assumir les competencies de l'Inserso . 1 en tercer Uoc, 
perque enguany acaba la vigencia del Pla quadriennal de 
serveis socials. 

Ens sembIa que a partir d'aquestes tres premisses és 
el moment adequat per intentar acIarir quina és la polí
tica social que volen posar en practica perque, la veritat 
és que, pels símptomes que es poden detectar, les seves 
intencions no esta n gens elares. Per aixo a nosaltres ens 
agradaria que s'aelarissin aquestes intencions. EIs símp
tomes que nosaltres hem detectat són molt contradicto
ris, com he dit. 

En primer Uoe, a vegades tenim la sensació que el 
Govern, per dir-ho d'una manera popular, ens engana 
com a xinesos, fins i tot en qüestió de detall: Fa dos 
mesos, dia 7 de desembre de 1993 -dos mesos i busques 
ja-, varen contestar una pregunta del Sr. Sampol, qui 
havia demanat resposta per escrit sobre quins doblers 
havien destinat durant l'any 93 al Pla nacional gitano o 
al Pla d'integració de la minoria gitana, i la seva respos
ta va ser que hi ha vi en destinat 10 milions de pessetes; 
dos mesos més tard, el mes de febrer, jo vaig intentar 
que em concretassin un poc més la res posta en el sentit 
que a mi m 'interessava, que era saber quina quantitat 
havien aportat, de recursos propis de la Comunitat Au
tónoma, al Pla d 'integració de gitanos, la res posta va ser 
que hi havien dedicat durant I'any 93 15.100.000 pes se
tes, deis quals 13 venien de Madrid i 2.100.000 pessetes 
eren de fons pro pis; evidentment, aquí hi ha una con
tradicció i ens quedam sense saber quan ens deien la 
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eritat. Pe!" altra banda, hem de constatar que també enga
ven el miJtisteri perque en el conveni que vostes signen amb 
°1 rninisteri per dUJ" a rerme a les 1lles Balears el Pla nacional 
: ita nO es comprometen a aportar-hi el 40% del pressupost 
del pla d' jntegració i, segons ens ,tiuen a la resposta a la 
Jlleva pregunta, només hi han aportat el 13'9%. 

En segon lloc, i ja és una cosa desgraciadament tradicio
nal, no ens donen la informació gue sol ·licitam. Nosaltres 
presentam contÍnuament preguntes perque necessitam. com 
és logic, les seves respostes per exercir la nostra tasca de 
control -jo puc comprendre que a vostes els resulti molesta, 
pero és la nostra obligació- i vostes, senzillament, no ens 
contesten. ]0, a principi de febrer, vaig formular sis pregun
tes, de les quals quatre no me les han contestades, feien refe
rencia a maltractes a infants, Any Internacional de la FamÍ
lia, Pla gerontologic, gestió de pensions no contributives; 
una, com dic, l'han contestada de forma contradictoria amb 
la informació que havien donat anteriorment a un altre dipu
tat i la segona resposta que em donen és incompleta, jo vol
dria saber exactament guina és la situació actual de les nego
ciacions amb el Govern central per a les transferencies de 
competencies de 1 'Inserso a la Comunitat Autónoma, guines 
prioritats ha fixat a aguest respecte el Govern de la Comuni
tat i quin és el calendari previsto 

En la seva resposta -ara em sap greu que no hi sigui el 
conseller de Cultura, perque Ji voldria recoinanar que en lioc 
de nacionalitzar coses en les quals encara no tenim compe
tencies, nacionalitzi el nostre idioma, vostes em res ponen en 
castelia- em diuen: "Las negociaciones para las transferencias 
de las competencias del lnserso se encuentran pendientes de 
la convocatoria de la comisión mixta de transferencias por 
parte del Ministerio de Asuntos Sociales. Al respecto se ha de 
significar que en la última reunión sectorial se informó que la 
convocatoria se llevaría a término dentro del mes de febrero, 
lo cual no se ha cumplido por parte del Ministerio de Asuntos 
Sociales. El calendario previsto para la transferencia es una 
cuestión a plantear al Ministerio de Asuntos Sociales ya que 
su fijación no depende únicamente de la consellería; no obs
tante, el criterio de la Conselleria de Sanidad y Seguridad 
S?ci~l de Baleares es que las citadas competencias se lleven a 
termzno en el más breve plazo posible". Es a dir, vostes estan 
pendents del que els diguin de Madrid i mentrestant o no 
tenen idea clara del que volen o, en tot cas, no ens la volen 
dir. L'únic gue els interessa és constatar que el ministeri va 
dir que convocaria dins el mes de febrer i no ho ha fet, cosa 
que supos que, a un govern com el de la Comunitat Autono
ma, que no compleix el terminis que imposen moltes de lieis 
d'aquesta mateixa eomunitat autonoma, és evident gue l'ha 
d'omplir c1 ' indignació clavant de tanta informalitat. Pero no 
ens diuen tampoe si els han convocat per a dema o per a 
eI.aquí a un mes o quan els han conVOC<1t i el calendari 
d,ttleu. no depen només de la conselleria i és ben cert pero 
s ha de suposar que nO és el mateix que vostes donin pressa 
~ q.ue no en don in. El seu criteri és que la transferencia es 
aCI en el termin i més breu possibJe, pero mentrestant espe
r~n, disciplinadament que de Madrid els digujn: Aquí temu 
a 1);0. 

1 finalment, no ens diuen quines prioritats tenen vos
tes, no en diuen ni una paraula; esta previst transferir 
tot el paquet de 1 'Inserso o només una part?, vostes 
estan d'acord amb el plantejament que fa Madrid o 
tenen una perspectiva diferent?, saben que faran amb 
els centres que rebran transferits o encara no han tengut 
temps de pensar-hi? Aixo era el que jo demanava, no 
m'ho varen dir. 1 aguest és el tercer motiu de la nostra 
ínterpeHació. 

Jo tenc la sensació que vostes no saben que fer amb 
les competencies que reben o, en tot cas, fins ara. s'ha 
de comprovar gue l'assumpció de competencies ha anat 
Iligada sempre a un empitjorament del servei prestat. 
AixÍ ho demostra la situació que han creat en l'atenció 
a menors, i aixo que, en aquest cas, han tengut temps de 
practicar-ho perque, com hem dit, varen estar durant 
quatre anys gestionant aquesta competencia a través 
d 'un conveni i han mantengut, mentre han tengut la 
gestió convenida, els centres i els programes que es 
duien a terme, alguns deis quals estaven considerats com 
a capdavanters a Espanya, pero, tan prest com han 
assumit la competencia, han comen~at a tancar centres 
de forma precipitada í han adscrit la competencia de 
menors a una conselleria, la de Governació, que no té 
res a veure amb acció social pero que potser sigui indi
cativa de la seva manera d'enfocar el problema de me
nors per reminiscencia en la relació entre Governació, 
en temps anteriors, i l'ordre público No és un problema 
d'ordre públíc, com és natural, és un problema d'acció 
social i, per tant, consideram gue aquesta adscripció no 
és correcta. 

Per altra banda la Sra. Consellera competent en 
aquesta materia ha dít repetides vegades en declaracions 
públigues i en la seva compareixen~a en comissió que 
totes les seves actuacions han d'anar dirigides a pre
servar l'interes superior deIs menors com a maxima 
prioritat, pero els fets desmenten aquestes paraules i van 
en contra deis més elementals principis incorporats al 
treball assistencial dirigit als menors que demanen, per 
exemple, que I'atendó es faci en unitats petites i es
tructurades per edats, pero una de les primeres coses 
que vostes han fet ha estat crear una macrounitat i 
juntar en un sol centre infants i joves de O a 18 anys. És 
a dir, hem reculat en criteris pedagogics i en qualitat de 
la prestació del servei, posant els criteris economics per 
damunt deIs interessos del menor, deIs quals vostes 
mateixos diuen que haurien de tenir prioritat. 

Davant aquestes experiencies, no pot estranyar que 
els usuaris deIs centres que actualment gestiona Inserso 
hagin ja manifestat una certa preocupació per la possibi
litat que també en aguest cas la quaJitat de la prestació 
disminueixi en el moment en que vostes assumesquin la 
competencia, i aixo no sois per l'escassesa de mitjans 
destinats a acció social, sinó sobretot pel canvi d'actitud 
i de criteri que els poders públics han posat de manifest 
respecte de la concepció deis serveis socials. EIs pocs 
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tjans els hem comprovat en el pla quadriennal que acaba 
guany, que no ha tengut gran incidencia, segons els matei
s professionals, i que ara acaba; bé, acabara enguany, més 
n clit, i no sabem que passanL es fara una avaluació del 
le s 'ha fet i feina feta té bon aire i ja esta acabat o que 

o ') .ssara . 

El canvi d'actitud sí que' és el que preocupa, perque en 
;; anys vuitanta hi havia una sensibilitat i una visió de futur, 
1 compromís de crear una xarxa eficae; que resolgués els 
'oblemes socials que tenim a les nostres illes, mentre que 
a sembla que hi ha una preponderancia deIs criteris econo
icisites. Desgraciaclament, sembla que hi hagi en aquest 
pecte una especie d'intent d'aconseguir rendibilitat per 
1rt del Govern de la Comunitat Autonoma, que consistiria 
.le 1 'esfore; inversor ha ele ser proporcional als redits electo-
11 que n 'esperen, perque, es clar, resulta que els menors no 
)ten, molts de minusvalids no voten, els immigrants amb 
roblemes socials, molts d'ells no volten i en el coHectiu 
.tano també hi ha molts d'abstencionistes. En canvi, hi ha 
na excepció, és el col'lectiu de la tercera edat, un coHectiu 
ue cada vegada és més nombrós, que vota i que endemés 
! un sector facilment manipulable; pero aixo no vol dir que 
ostes dediquin graos esfor<;os a I assistencia gerontologica, 
nó que es dediquen a subvendonar selectivament el sector 
lés manipulable i sempre amb criteds de rendibil itat d la 
lVersió és a dir, afavorint els coHectius que són ele la seva 
orda. 

Aquesta és, almanco, la perspectiva que nosaltres veim a 
ravés deIs seus fets, de les seves actuacions. Res de plans 
erontologics o de lleis de menors, res d'estudis de necessi
lts i perspectives d'evolució ele la demanda, increment de 
'assistencia, milIora deis serveis donant cobertura de perso
lal. Aquesta és la perspectiva, ho repetesc, que nosaltres 
'eim; ens agradaria que ens poguessin convencer que anam 
:rrats, i aquest és el motiu pel qual hem presentat aquesta 
nterpel·lació. Moltes gracies. 

(L 'Hble. Sr. Vice-president primer substitueix el Mole 
ible. Sr. President en la direcció del debat)o 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Moll. Per part del Govern, té la paraula el 
ir. Cabrer. 

EL SR. CONSELLER DE SANITAT 1 SEGURETAT 
;OCIAL (Bartomeu Cabrer i Barbosa): 

Gracies, Sr. President. Sr. Moll -m 'havia desaparegut de 
la visual-, voste sí que deu votar, no?, perque pareix que no 
vota ningú i que només ens preocupam deis qui voten, veura 
::om ens preocupam per voste per tal de contestar adequada
ment el que ens demana. 

En primer lloc, ha fet una descripció que crec que ha 
estat molt pessimista i realment jo no sé si anava dirigida a 
la Conselleria ele Sanitat i Seguretat social o ana va dirigida a 

la Conselleria de Governació; s'ha passat mitja part de 
la intervenció mirant-me a mi i mitja part mirant la 
consellera. 

Comene;aré per dir alJo de l'lnserso, perque VOste 
tenen la virtut el'embul1ar el que no és un embull, el qUe 
és una cosa molt clara. Nosaltres vare m tenir, ara no 
record la data exacta, pero era a mitjan febrer exacta
ment, la interterritorial d'acció social, la sectorial d'acció 
social a Barcelona, va sortir a la premsa , supos que 
voste se'n va témer. Alla, tant la ministra com el direc
tor general, Sr. Maravall, ens varen dir que a finals de 
febrer ens reuniríem per tal de comenc;ar les transfe
rencjes respecte de I'Inserso. Ens varen dir que seria a 
finals de febrer i que havien ele reunir deu comunitats 
autonomes. Segons voste, jo podria adoptar una actitud 
que és la d'anar-me 'n a Madrid i plantar-me clavant el 
ministeri, pero si ens han dit, em pareix que és el el'E
ducació , que ens convocaran a final s de febrer, el més 
logic és esperar. 

Com que va arribar finals de febrer i no ens havien 
convocat, ens vare m posar en contacte amb el ministeri, 
ens varen dir que no havien tengut temps i que ens 
convocaven dia 10 de mar<;, i així varem estar deu 
comunitats auto no mes reunides amb la ministra per tal 
de comen<;ar a explicar-nos el procés de transferencia 
de l'Inserso i el que ens transfereixen, que si em dóna 
temps i vol que l'hi expliqui, 1 hi explicaré exactament 
i quines són Les coses que es transfereixen i, curiosa
ment les que no es transfereixeu' no es transfereix ter
maUsme no es transfereixen viatges de tercera edat, no 
es transfereixen aqueUes coses més polhiques que voste 
eus atr ibueix coro a mals electorals a nosaJtres i de les 
quals, evidentment, jo consider que es fa un abús a ni
vell ( ... ). D'aixo, en varem protestar i ho férem clara
ment. 

Si el que li interessa és saber el calendari de l'Inserso, 
li diré que té la sort de demanar-Io el dia abans, perque 
dema, dia 23, es reuneix la ministra i el Sr. Maravall 
amb les deu comunitats autonomes ja en forma de po
nencia tecnica, és a dir, amb representació d economía, 
de vice-presidencia, en el nostre cas, i de sanitat i acció 
social, a nivell de directors generals, i cornencen les 
transferencies de l'Inserso que, en paraules de la minis
tra vol que siguio reco ll ides en el pressupost general de 
1995 i, per tant li agradaria apressar al maxim aquest 
calenclari; per tanl a no altres ens estranya que el re
tarelassin, al'a haurem ele córrer tots a corre-cuita perque 
l'agost o el setembre, que és quan deuen comen<;ar a 
presentar els pressuposts generals de l'Estat, hi quedin 
recolJits, de manera que dia 1 de gener fos factible a
questa transferencia. 

1 que ens transfereixen? Li puc dir que practicament 
tot excepte les tres coses que es podrien considerar més 
d'actuació política, com són el termalisme, e[s viatges 
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. era eclat i les subvencions que es donen a les residen-
cie tel C estaD gestionades cl írectament per I'lnserso. 
'es que o f . ? La 'd' . d CI • '5 el que sí que ens trans erelxen. resl enCJa e 

1 que e . 
nova. Sí volen , parlarem una e toneta sobre la reSI-

1:1 Bona I'h . el I • • . ele la BOllanova. deis any que an gestlQna ti (e I 
cienCia [ f • . . I . 

I 
'es les deterio ram o no, e trans erencles, I e emam 

n a tl . • 1 Id ' I d' . . In eva infonnaclo, el qua a ten ra. a Irector provll1-
I el él ., S . I B I ls . del Minísteri d ' ACC10 oCIa ti a ears com estan e 
clal , b . bl" h' . 1enlS com cruien , com s oren, quma pro ematlca . I 
foM1J1 ' f . 1 'd" d F 1 . d . mbé ens vo len u'ans en1' a res! enCla e e arutx e 
h:t. ta , l ' '1 d I uéll nO hi ha res mes que un SO ar, 1 11 1aurem e par ar , 
In I . , l · 1 I • 1 1 • di' 1'1 vo len transferu' J ens par em (e caplto ¡ e caP¡-
eoS , 1 ' 1 d f " D I 2 IJero no ens pa rlen de caplto e tra llS erencles. e 
10 • 1 • , 

t aixo podtJem parlar l argament, pero crec que no es 
LO ,. • 
I'Ílnic moti u de la meva comparelxenc;a avul aqul. 

M'ha fet una pregunta respecte del Pla gitano; evi
dentment, segons com es faci la pregunta, la res posta canvia, 
pero tampoc no só~ cap embull; són el ~és clan~s. que voste 
pugui imaginar. EVldentment, 1 aportaclO especIfIca que va 
fer aquesta comunitat autonoma des de la Conselleria de 
Sanitat i Seguretat Social va ser de 2 milions de pessetes, 
pero voste no compta amb els programes indirectes, com són 
I'Ibavi, la reinserció, la dona i la droga, que suposen bastant 
més del 19% i evidentment bastant més del 40%. Ara, si 
voste fa la pregunta únicament i exclusivament d'una mane
ra, la hi contestam de la manera que la hi hem de contestar. 

Quant al pla quadriennal, el tenim en compte. És evident 
que acaba aquest any, i és evident que, per molt que voste 
vulgui, esta bastant avan~at í jo diria que practicament en 
finalització; mai en acció social tendrem finalitzat res, mai en 
sanitat tendrem finalitzat res, perque s'ha de mentalitzar que 
la demanda en aquests dos terrenys, precisament deis quals 
som responsable, sempre és il'limitada i les prestacions, vul
gui o no vulgui, partint d 'un finan<;ament limitat, tendran un 
límit, i el que es requereix, evidentment, és gestionar el 
millor possible el finan<;ament per aconseguir el maxim de 
~I'estacions enfront d'una demanda que, per definició, sem
llt~ sera iHimitada. 

ro diu que, evidentment la crisi económ ica esta inftuint 
SObre la situació actual pot ser ver i sera ver, pero sera 
bas~nt 'més ver quan avu i mateix hauni pogut Ilegir en la 
pr~~'a que s' han prevists 50.000 milioos més de pessetes per 
a l ,atuI" perque s'adonaven que podia no bastar el que ten ien 
estlpulat fJ' •• b ' ~ . ns a aquest moment; e ver, pero tam e es ver 
~ue no hero d'atribuir tots els mals a la crisi económica í, si 
e cas hem el anal itzar perque ve la erisi economica. 

Sr M L pÚbr " O 1, jo tene una cosa molt cla ra: Com més despesa 
rné Ica farem indirectament, e l que farem és crear molt 

s c\eu te J'/o ' , . • . "'es" . mes Imposts, I a trave d un maJor deute O 
tnlposts I ' . . . 

111es" untc que farem eI'a lguna manera es afavonr 
atl\r . . d ' 

ql1est . I Ul IreClament augmentar !a des pesa pública. A-
l11ane .pel~ que es tnossega la coa s'ha el 'aturar ele qualque 
&eSlio

l 
a, 1 ele qualque manera no quedara més remei que 
nar el ' d d 'bl I ' , t Hig mes a equa ament po. SI e, e mes 10-

entll1enl pos ible, per no perdre cap ele les prestacions. 

1 si voste avui agafa el Diario de Mallorca, a la pagina 
26 podra lIegir i veure que ja no és un invent personal 
d'aquest govern que voste vol ( ... ). No sé per que ha di! 
que el Govern ens engana com xinesos, es refería al 
Govern central, supos?, no es devia referia a nosaltres? 
Estam dient un discurs molt paregut, perque no hi que
da altre remei, i diu textualment avui, la ministra: És 
racionalitzar el sistema perque, si no, no podrem apli
car-lo, i anam afer vots per conservar l'aconseguit; és 
tradult al mallorquí del castella, no sé si ho he tradult 
correctament. Hem d ' intentar mantenir tot el benestar 
que hem aconseguit en aquests moments en aquesta 
comunitat auto noma -jo eluia un altre tipus ele resposta 
a voste, pero ens hem desviat cap a I'Inserso- hem acon
seguit moltíssimes coses en acció social: Tenim una 
atenció primaria repartida per tots els nostres pobles, 
per la part forana, i per Palma, ele la qual diria que és 
bastant bona, és millo rabie, evidentment, pero bastant 
bona; tenim una serie de prestacions en elroga de les 
quals podem estar orgullosos; en tercera edat -per molt 
que signifiqui per a voste una crítica, pensi que els 
regims mes feixistes no es dedicaven a la tercera edat 
precisament, es dedicaven a la joventut, és a dir, podrí
em tornar del revés el que voste volia suposar- s'esta 
fent una tasca boníssima, un associacionisme com cal i 
com és necessari i afavoreíx que totes aquestes persones 
puguin tenir una alimentació adequada, que la puguin 
tenir a cost adequat i que puguin reunir-se a llocs ade
quats, els quals s'estan construint; que estam fent en 
marginació? No die que hi facem el millor, no elic que 
sigui exceHent, pero realment hem aconseguit bastants 
de coses en molt poc temps respecte de marginació i 
hem aconseguit conveni diverses institucions -avui matí 
signa va el conveni, conveni que era d'una manera més 
o menys explícita, pero ( ... )- (ajuntament, consell insu
lar, Conselleria de Sanitat) per tal que totes aquests per
sones que, d'alguna manera, han aconseguit canalitzar 
en un conveni..., enelemés hi participa Es Refugi, que 
ara es diu Sa Placeta; ido, que d'alguna manera hi hagi 
una canalització lógica en la marginació. Totes aquestes 
coses són uns aconseguiments socials que jo cree que 
són bastant bons. 

Jo crec, Sr. Moll, que tots hem de lIuitar per poder
los mantenir, també m'agradaria molt millorar-Ios, a 
voste també. Supos que no hi ha ningú que dubti que 
tot és millorable, pero precisament aquesta comunitat 
autonoma té en acció social les tres branques fonamen
tals que depenen de la conselleria bastant ben integrades 
en aquest moment i, si no les poelem considerar modeli
ques, en més d'uns se'ns considera la primera comuni
tat, per exemple en minusvalues psíquiques, en minus
valids psíquics, avui per avui es parla que som la prime
ra comunitat autonoma en minusvalues psíquiques, 
recordi son Tugores, i perdoni, no és moment de broma, 
pero tal com ho ha enfocat voste, aquestes pobres per
sones evidentment no voten. 
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EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Conseller. Altres grups que vulguin interve
¡ Pel Grup MIXT, té la paraula el Sr. Vid al. 

EL SR. VIDAL 1 JUAN: 

Gracies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Estam 
ant una interpeHació i, per coses del Reglament, perque 
oherent seria fixar postures quan se sap el que seran les 
cions, s'ha de fixar la postura, en aquest cas, la postura 
nostre grup i d 'aquest diputa! que els parla és molt clara. 
11prenem perfectament la preocupació que ha expressat 
~rup interpel'lant per una cosa tan important com és la 
:stió social. Jo diria que l'acció social és una qüestió que 
preocupa només la nostra comunitat autonoma, i amb el 
: sí estam d 'acorel ele I 'exposició del Sr. Mol! és amb 1'0-
'tunitat d'aquesta interpel'lació, pero no només a nivell de 
::=:omunitat Autonoma, a pesar que aquí tractam coses 
lusivament de la Comunitat Autonoma, pero vuIl dir que 
lar de la qüestió social, de la inquietud sobre les prestaci
; socials futures, sobretot, que hi pot haver en el conjunt 
país és una cosa que no afecta només menors, com ha 
el Sr. Mol! en la seva exposició, perque són paraules 

jors. 

Amb el que sí estam d'acord és que tant aIla on es té el 
1er, aquí el té un determinat partit polític i a nivel! cen
: el té un altre, del que es tracta sempre és d'afavorir, 
'que és una qüestió logica, el coHectiu de votants més 
nbrós, aixo em complau perque precisament, ja que he 
,sat del mig segle d'edat, de les dues bandes es miri d'afa
'ir el coHectiu de la tercera edat. Aixo no és una cosa que 
cti només la nostra comunitat, on sí que hi ha una polí
l per part del Govern clarament a aquest respecte, pero 
lbé, com ha dit el Sr. ConselJer en la seva contestació, 
lbé nivel! nacional, a nivell del Govern central, natural
nt: competencies de l'Inserso -ho ha dit clarament-, sí, 
'0 els viatges i aquests coses ens els reservam; és clar. 

El que hauríem de fer tants uns com els altres, a dreta 
I sé si ho dic bé en catala- i a sinistra -crec que ho dic 
lament-, a dreta i a esquerra -per entendre'ns i, arnés, 
ulta menys siniestro i menys diestro-; bé, el que hauríem 
fer tant els uns com els altres és que aquestos criteris que 
an esmentat avui aquí, economicistes, no prevalguessin 
Ire els socials, i tots contents. 

Per tant, jo no em vuIl estendre més perque, al capdaval!, 
lue estic dient és més que conegut per tots i és una pos
a logica, objectiva, d'observador imparcial de la situació 
i que esperarem és que, com cal presumir, aixo acabi en 
1 moció, i segons els termes de la moció, sobretot segons 
l'Íentació que hi donin i les conclusions a que es vulgui 
ibar, en aquesta moció que presentara segurament el grup 
:ialista, llavors sí que sempre, tenint en compte la prima-
d 'aquestos criteris socials sobre els economicistes, vota

(} en un sentit o en un alu·e. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Vida!. Pel PSM i EEM, té la paraula el 
Sr. Sansó. 

EL SR. SANSÓ 1 SERVER.I\: 

Gracies, Sr. President. Senyores i senvors diputats. 
Sr. Moll, el PSM i EEM no soIs creu que és un moment 
oponú, sinó que hem de completar aixo, i creim que 
parlar ele la política social del Govern en la situació 
actual sempre sera oportú . Nosaltres creim que aques! 
tema no el podem eleixar ele banda i, aleshores, sempre 
que en tenim ocasió, en parlam i en parlarem. 

Voste ha dit de qualque manera que la interpel'lació 
pretén saber quina és la política social. El nostre grup 
quasi quasi diria a veure si en té, de política social 
aquest govern. És cert, i aquí s'ha contestat, nosa1tre~ 
entenem que la societat de les Illes Balears troba en el 
seu si importants sectors de població marginada, amb 
dificultats i a vegades amb impossibilitat de desenvolu
par-hi una tasca d 'integració social. Jo no entraré aquí 
si parlar de temes socials són temes electorals o a veure 
qui té les competencies, qui té la culpa de les coses que 
van malament. Per a nosaltres, l'Estatut d'Autonomia de 
les Illes balears proclama els objectius socials de la ostra 
democracia i de la nostra autonomia. Sabem i entenem 
que la competencia en materia d'acció social la tenim 
nosaltres i, des de l'aprovació pel nostre parlament de la 
Llei d 'acció social, la responsabilitat del nostre govern 
és encara per a nosaltres molt més clara. Per al nostre 
grup, aquesta llei era una passa important; per tant, 
continuam opinant que enl'acció social les competenci
es són nos tres. 

Volem manifestar, pero, que veim amb preocupació 
aquesta política; voste ho ha dit, nosaltres veim amb 
preocupació aquesta política practicada fins ara a causa, 
sobretot, d'una ( ... ) de les mesures, també a vegades 
veim poca sensibilitat del Govern pels temes socials. 

Jo només li vull recordar, Sr. Moll, una prova d'a
questa insensibilitat, és la reiterada negativa d'aquest 
govern a aprovar una renda mínima d'inserció social, 
aixo soIs per posar-ne un exemple que, per al nostre 
grup, pesa molt de cara a vaJorar la política ocial d'a
quest govern. Voste també ha esmentat l'atur creixent.. 
les bosses de pobresa, la ituació actual no és bona són 
una prova clara de la neeessitat el una política ocial. Jo 
ji die que ens preocupa. com a voste. que en aquesta 
política social no es vagi cap a una idea ja desterrada 
pel nostre grup la de la beneficencia la qual nosaltre: 
no acceptariem de cap de les maneres o coro voste 

també ha Íllsinuat, que també ens preocupa fort, que o 
es vagi cap a una rendibilitat electoral. 

Per a nosaltres, no s' han respectat indicacions, aques
ta llei que ji esmentava, i entenem que la política c1 'ac-

================================================~~ 
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ió social és cri ticable i ho és per aquest grup, PSM i EEM. 
~ incapacitat del Govern balear per articular coordinar i 
'endibilitzar el recursos és ben palesa; altres vegades, en 
I , 
preguntes .. ha quedat ciar el que nosaltres pensavem en 
aquest sentll. 

Per al PSM i EEM, aquest govern no ha donat a l'acció 
social la importancia que per a nosaltres té i que per a nosal
tres es mereix. ]0 no dic, ni ho diré en cap moment, que el 
Govern balear no faci coses en acció social, malament aniria 
si, en la situació actual, no hi fessin coses, és clar que s'hi 
fan coses i també és clar, i el nostre grup així ha pensa, que 
sempre s'hi podra fer més, perque és un tema que, com he 
dit al principi, sempre sera oportú, almanco per mantenir-lo 
en l 'estat a que hem arribat o de vegades per allo que hem 
anomenat estat de benestar i que tant de moda esta o que 
tant J'esmenten darrerament. 

També s'ha parlat del pla quadriennal. Per a nosaltres ha 
estat un pla molt criticat, els sectors professionals el critiquen 
molt; nosaltres esperarem a saber que passa amb aquest pla 
en haver-se acabat, pero, així i tot, consideram que fan falta 
una programació o unes directrius molt més clares en acció 
social. Tot s 'ha posat sobre aquest pla i nosaltres tendríem 
molts dubtes de si aixo ha dut un resultat. 

Observam també i ho volem dir, ho volem dir perque 
crec que s'ha de recordar i és bo recordar-ho cada vegada 
que parlam de temes d'acció social, que moltes de les coses 
que es fan en acció social són fruit i gracies a la voluntat de 
persones i entitats concretes, i crec que aixo s'ha de dir. El 
Govern pot tenir una part de l'execució d'aquestes mesures, 
pero no hem d'oblidar mai que en l'acció social entra molt 
el voluntariat de les persones i el voluntariat de les entitats. 
Aixi i tot, sortint d'una intervenció negativa o positiva, en 
que no entrarem, cadascú fa la seva intervenció sota el punt 
de vista que veu en la política practicada, pero jo sí que vull 
dir, per acabar, que els prafessionals, almanco darrerament, 
han criticat bastant els temes socials o el tema de la política 
que es practica a nivell social. 

El nostre grup, Sr. Moll, esperara la moció pertinent, 
pero li vull avan¡;ar que podríem estar d'acord que la polí
tica practicada fins ara té per a nosaltres molts de buits, té 
t;I0lts de dubtes, entenem que s'hi pot fer més, entenem que 
es en una situació com la que hem dit on la Comunitat o el 
Govern ha d'ampliar les mesures i les ajudes, no creim que 
en aquest moment sigui així, perque hi veim uns retalls, 
principalment a segons quins sectors; en repassar el pressu
post de la Conselleria de Sanitat, ens hem trabat amb uns 
retalls preocupants per al nostre grupo 

Per tam, ja I 'bi dic, esperarem la seva moció i po sible
ment podrem opinar més clarament sobre la moció. Li avan
¡ élm que tampoc, en aquests moments no estam d acord amb 
M POlítica que es du u des del Govern ba 1.ear en acció social. 

Oltes gnkies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Sansó. Pel Grup PP-UM, té la paraula 
la Sra. ]oana VidaI. 

LA SRA. VIDAL 1 BURGUERA: 

Moltes gracies, Sr. President. ]0 pens que el conseller 
ha aclarit bastant les demandes que ha fet el Sr. Mol! en 
la seva intervenció. ]0 pensava que, quan el Partit Socia
lista interpel'laria el nostre govern sobre la política de 
serveis socials, ho faria des d 'una visió més amplia, més 
global, més seriosa, i simplement el Sr. Moll el que ha 
fet ha estat centrar la seva intervenció en quatre punts 
o cinc molt sectorials, pero no ha entrat, crec, en una 
anaJisi profunda del que és la política de serveis socials 
de la nostra comunitat autonoma, i pens que no ho ha 
fet perque el Partit Socialista sap que la nostra comuni
tat autonoma duu a terme una política en serveis social. 

]0 pens, com ja s'ha dit aquí, que hi ha moltes coses 
a fer-hi, pero pens que estam duent a terme una políti
ca en serveis socials, crec que modelica; aixo és el que 
sap greu, pens, al grup Socialista i a al tres grups. 

Ha parIat un poc, el Sr. Moll, ha fet referencia ala 
crisi economica, jo no hi entraré perque ja se l'ha men
cionada. 

Després també ha parIat de competencies en me
nors. Del tema de menors no s'havia parlat fins ara, i no 
es parlava del tema de menors perque, com sabíem que 
érem l'única comunitat autonoma que no tenÍem la 
competencia en menors, no n'havíem de parlar, pero 
ara que sí que tenen competencia, sí que pens que amb 
bona intenció es preocupen d'aquest tema del menor. 
Pero jo també pens que la setmana passada la consellera 
va explicar en aquesta cambra la voluntat política de 
dur a terme en aquest parlament una lIei del menor, no 
es podia fer una llei del menor si no en teníem abans 
les competencies, aixo és ben clar. 

Després s'ha parIat aquí del Pla quadriennal. Com 
a parlamentaria que vaig ser aquí quan es va votar el 
Pla quadriennal, els puc dir, per al seu coneixement, 
pens que no en tenen un coneixement, que el Pla qua
driennal es duu a terme i esta a punt de finalitzar, el 
que és el Pla quadriennal. Aixo ja es va dir en la comis
sió de la Comunitat Autonoma de serveis socials, la 
comissió mixta, i ja es va fer , per part d'algun professio
nal, menció de l'incompliment d'aquest pla i aquest pla 
es duu a terme, pens, com estava previst. 

Després aquí també s'ha parlat, també hi hauríem 
d'entrar, en el tema de les transferencies d'Inserso. Les 
transferencies d 'Inserso i la preocupació de 1 'usuari deis 
seus centres, els usuaris deis seu s centres estan preocu
pats que quan es faci una transferencia, no es faci com 
toca, que els serveis disminuesquin. Vostes no han ten-
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ut mai la preocupació que aquests centres d'Inserso només 
iguin quatre, a dins Mallorca concretament, i que n 'hi hagi 
l.és; en el moment en que es tenguin les transferemcies, 
questa comunitat en tendria una millor dotació . Si tenim 
entres de tercera edat ha estat perque el nostre govern, amb 
nolt bon criteri, hi ha dedicat una part important del seu 
Iressupost. El que passa és que vostes només n 'han fet 
luatre i ara , a veure que passa; jo pens que els usuaris no 
tan de passar gens de pena perque, amb el mateix criteri 
mb que nosaltres hem potenciat i aj udat els altres, amb 

1101t bon gust continuarem atenint els que ens vendran, que 
eran poquets, per desgracia. 

Després aquí també s'ha fet menció al tema de tercera 
~dat. ]0 vull dir al Sr. Moll que voste, com a membre del 
:onsell insular , coneix, pel que fa referencia a Mallorca, 
ambé en podríem parlar de les altres illes, que només du 
·ant l 'any 93 hem atesos 8.500 casos de demanda que ens 
1an fet en serveis socials, pel que fa referencia a atenció 
Jrimaria. D'aquestes 8.500 demandes, li puc dir que la majo
"ia el'elles ha estat encaminada al sector ele tercera edat. Vol 
:lir que nosaltres, amb rigor i seriositat, hem ates i donam 
Jfioritat a aquest programa de tercera edat perque ha estat 
~l sector on hem tengut més demandes ele les que hem ten
sudes, i per tant, l'estam potenciant, i el potenciam d'una 
forma seriosa i no com es fa des d 'al tres instancies, que 
potencien segons quins programes i es deixen de banda pro
grames el 'atenció, ajuda a domicili, programes de residencies 
3.ssistides, que fan molta falta, i programes d'ajuda a domicili . 
Com he dit aquí, hi ha moltes demandes que no es poden 
atendre perque no hi ha possibilitat de ser cobertes per part 
de qui en aquest moment en té la competencia. Sí ho feim 
és perque nosaltres, del nostre propi pressupost, hi invertim 
recursos i esfon;os, i crec que aixo tots ho saben molt bé. 

També voldría entrar en la valoració que ha fet el PSM 
i EEM quan ha dit que aquest govern no té política de ser
veis socials. Vostes saben que aixo no és aixÍ, saben que hi 
ha una política de serveis socials seriosa i aixo a vostes els 
sap molt de greu, els sap molt de greu perque els partits 
d'esquerres sempre havien dut la bandera en temes socials i 
aquesta comunitat autonoma nostra, una comunitat del Partit 
Popular i de dretes hi esta fent una feina molt positiva, i 
vostes ho saben. 

Parlaven que no hi ha coordinació, que es fa una política 
a I'aire i actuacions puntuals. Tenim molts de convenis sig
nats, i convenis signats vol dir coordinació, vol dir compro
mís per als qui els signen, vol dir que no duim una política 
a salto de mata, sinó que pot ser demostrada amb els conve
nis que tenim signats amb totes i cada una de les associacions 
privades sense anim de lucre o també amb les distintes admi
nistracions. Aixo, nosaltres ho estam fent. 

Després, li diré, pel que fa referencia als retalls pressu
postaris dins aquesta comunitat, que no hem retallat els nos
tres pressuposts i que dediquen, les nostres institucions. el 
que marca o recomana la Llei el'acció social , s'hi dedica 
sempre el 6% del que recomana la Llei d 'acció social, així 

ho recomanen també a tots els ajuntaments perque la 
nostra política pugui ser una política encertada. Moltes 
gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Vida!. En tom de replica, té la paraula 
el Sr. MolI. 

EL SR. MOLL I MARQUES: 

Moltes gracies, Sr. President. Si em permeten una 
observació previa, jo no he parlat per res de la política 
social del Consell Insular de Mallorca, entre alu"es coses 
perque, és cIar, quasi em fon;aria a parlar molt bé de 
la polít ica social del Consell Insular ele Mallorca en 
contraposició a la política social del Govern . Per tant, 
jo he procurat precisament no parlar per res de la polí
tica del Consell Insular de Mallorca, pero la seva reacció 
demostra la raó que nosaltres tenim quan demanam que 
se separin els carrecs de conseller i de diputat, s'hi mes
cien les funcions d'una manera absolutament impro
cedent. 

Sr. conselIer, jo he fet una interpel·lació sobre la 
política social, sobre I'acció social del Govern, no sobre 
la conselleria; no és que no em preocupi, és clar que em 
preocupa, és veura en la moció corresponent, em preo
cupa qui és que s'encarrega de les coses, evidentment; 
pero, independentment de qui se n'encarregui, la meya 
interpel·lació era sobre política d 'acció social, no sobre 
la Conselleria de Sanitat i Seguretat Social. 

M'ha dit que varen tenir una reunió a Barcelona, si 
no hi vaig equivocat; voste sap que nosaltres vare m 
de manar una compareixen~a perque precisament ens 
explicas, la qual desgraciadament e va haver d'ajornar 
perque voste tenia altres compromisos i com és natural, 
si jo hagl.lés tengut aqueJles informacions que voste alla 
ens hauria donat, a la millor el meu pLantejament bauria 
estat un altre. 

Concretament, quan voste em parla que es transferi
ra una part de 1 'Inserso, pero que no sera transferit tot, 
era el que jo 1i demanava en la meya pregunta amb 
resposta escrita: Vostes, que hi diuen, a aixo? Perque, 
és clar, quan es diu que no es transferiran el termalisme, 
els viatges de tercera edat i les subvencions, a mi m'hau
ria agradat saber, ara aquí ho ha dit molt breument, si 
vostes hi estaven d'acord o no hi estaven d'acord, si els 
semblava bé o no aixo i quins motius tenien perque els 
semblas bé o no , perque, és clar, vostes, per exemple, 
també conservaran la gestió de centres suprainsulars, de 
centres que hagin d'atendre totes les Illes i, en conse
qüencia, si s 'accepta aquest principi, voldria saber jo si 
vostes estaven d'acord que aquest mateix princípi s'ba 
d 'aplicar a les coses que l'Inserso no té intenció ele 
transferir, insistesc que voldría saber si vostes bi estaven 
d'acorel o no. 

~==============================================================================~~~~ 
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1-1 posat 1 exemple que s afegiran 50.000 milions de pes
aal tema de le subvencions cle l'atur a causa que la 

seLes . o l h' h . ió a canviat. Preclsamen t aquest es e tema, quan I a 
sl[Uac , . d I G _ necessitatso es necessan, per part e overn, preveu-
nove:. . . . A" o I . es mitjans per ubvenllo aquestes necessltats. IXO es e 
remno altres no hem observat, sinó el contrari, s'ha recluH 
que d' ., . alment el pressupost aquesta comumtat auto noma sense 
lme . h l d l' . , . . . en compte que hJ a aspectes, com e e asslstenCla 
tenll o 

°a l que en aquest mo ment el que reclamen es un augment oel , . . . o 

de dotació i no una dlsmlOuclO . 

Si em diu qui és que ens engana: eviclentment, quan jo he 

arlat que algú ens enganava em referia al Govern de la p. , , 
Comunitat Autonoma, perque I exel11ple que he posat, el de 
les elotacions elel Pla nacional gilano per part de la Comuni
tat Autonoma, era ben explícit i de la res posta que voste 
m'ha clonat he ele dir que no m'ha satisfet , perque no té res 
a veure, en principi com a mínim, el conveni del Pla d 'inte
gració gitana amb les coses que voste m'ha dit que també Ji 
agradaria sumar a 1 'aportació que fa la Comunitat Autónoma 
en aquest tema, mescIar-hi drogues, done i no sé quantes 
coses més. 

Jo he de clir que no parlavem deis temes de menors fins 
ara perque els estavem gestionant per conveni, els estavem 
gestionant bé; el problema és que, quan han tengut la com
petencia transferida, Ilavors ha comen~at a funcionar mala
ment. No em digui que som jo qui embulla les coses, quan 
sabem que els professionals cle I'atenció al menor estan tan 
preocupats que fins i tot han hagut d 'exposar casos al fiscal 
perque no tenen cIar que 1 'actuació o sigui punible fin s i tot. 
Jo no vull embullar res, jo el que dic és que el marc basic de 
la política d'acció social és la Llei 9/87, d'acció social, i que 
vostes la incompleixen reiteradament: No compleixen el 
principi de descentralització de I'article 6: no han fet les 
transferencies als consells insulars fins fa pocs dies; la prefe
rencia en el suport als ajuntaments que destinen a acció 
social quantitats no inferiors al 6% del seu pressupost és una 
obligació que imposa a vostes l'article 33 i no l'han aplicat; 
~I propi 6%, que vostes tenen obligació d'aplicar, hi arriben 
J~stet, justet, pero sempre esta mal repartit, perque s'han 
tlMicat a crear una infraestructura que ha quedat infrautilit
zada, segons criteri unanime deis qui coneixen el tema, per
que no han dotat amb personal aquesta infraestructura, i és 
clar, llavors vostes diuen que estalvien en personal, acusen 
els ajuntament socia listes -hi a un argument molt popular 
sobre aguest tema- j di.uen que inflam les plantilles, pero, és 
Ciar, Un ajuntament és una empresa de serveis i, si vol pres
lar serve'ls . l' f 1 ' el . ..' necesslta persona , SI no te persona no prestara 

sel vel I llavors sí que el malbaratament deis doblers sera 
tOtal i ab olut. 

1 Vostes no han posat el personal necessari a la infraes
a~UCtura que creaven; l'anicle 14 els imposa I'obligació, entre 
;.¡ tres cose, de potenciar els estudis o investigacions necessa
P~t pe,r a un coneixement millor deis problemes socials; 

enclar e' I b' . . 11101 ( , un concepte mo t su JectlU, es pot potencIal' 
1<\ n t O poe 1 es pot discutir sobre si es potencia molt o poc; 

OStra opinió és que vo tes no han potenciat aquests estu-

dis, no els han fet; no han potenciat el voluntariat social; 
hi ha tantíssims al tres temes. 

La Sra. Vidal em deia que no hem entrat en els con
ceptes fonamentals, és que en deu minuts és absoluta
ment impossible, voste sap perfectament J'ampli que és 
el camp de 1 'acció social, des de la gestió de pensions no 
contributives, assistencia a minusvalids, problematica de 
la droga, deis immigrants, de les minories etniques; 
realment, és impossible en deu minuts entrar en tots 
aquests temes, pero el balanc.; sí que és evident per a 
nasal tres, i és que el balanc.; de la política social el 'a
quest govern és pobríssim. Moltes gracies. 

(El Molí Hble. Sr. Presidenl repren la direcció del 
debal). 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Mol!. En contrareplica, Sr. Cabrer, té la 
paraula. 

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

Gracies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. 
Intentaré contestar totes les qüestions que s'han plante
jades i fonamentalment demostrar que, com ha coneixen 
tots vostes, quasi tots han fet incidencia en el tema, 
especialment el Sr. Cosme Vidal, que ha estat quL .. 

EL SR. PRESIDENT: 

Perdoni, Sr. Cabrer, pero aquest torn de contrarepli
ca és en relació a la intervenció que ha fet el Sr. Moll; 
eIs altres grups únicament fixen la seva posició, no en
tren en el debat. 

EL SR. CONSELLER DE SANITAT I SEGURE
TAT SOCIAL (Bartomeu Cabrer i Barbosa): 

Bé, de forma generica, s'ha fet una intervenció sobre 
els pressuposts i sobre la redacció deis pressuposts, és 
ver, és sabut, s'han discutít en aquesta cambra, se sap la 
reducció deIs pressuposts, pero el que no se sap, el que 
no es vol saber o el que no es vol sentir és que precisa
ment tates aquelles actuacíons fonamentals relacionades 
amb acció social, i no precísament les que voste atribu
la al principi, sinó que precisament, en minusvalues 
fonamentalment psíquiques -residencia de Son Tugores, 
que és en minusvalua psíquica evidentment- i en droga, 
l'hi puc assegurar i garantir que no han sofert cap re
ducció, i si no se sofreix cap reducció, amb pressuposts 
realment ímportants com són aquests, vol dir que altres 
coses han hagut de sofrir una reducció molt més im
portant, que no són les que nosaltres hem considerat 
prioritaries. Nosaltres hem considerat precisament prio
ritaries les actuacions que li dic en aquest momento 

~~~~=========================================================== a. ______________________________ _ 
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Es digui com es digui i s'expliqui com s'expliqui, i no és 
ver que no haguéssim pogut parlar-ne en aquesta intervenci
Ó, encara que en deu minuts o en cinc minuts; I'acció social 
és molt amplia pero és evident que és agrupable en tres o 
quatre grans temes, no n'hi ha massa més: Parlam de droga, 
parlam de tercera edat, parla m de minusvalues físiques, 
psíquiques o sensorials, parlam de molt poques coses més i 
les hauríem pogudes agrupar. 

Jo crec que el Pla quadriennal, molt al contrari del que en 
pensa, i tal com ho han exposat, jo cree que el Pla quadrien
nal s'esta complint i desenvolupant bastant bé. Evidentment, 
ha he dit, estic d'acord amb alguna de les intervencions que 
hi ha hagudes, és evident que podria ser més i tots hi estarí
em d'acord, pero, com he dit al principi, i repetesc en aquest 
moment que tot té un límit i no es pot prosperar fins on un 
desitjaria en acció social. 

És cIar que en som, de sensible, per que han de dir aques
tes coses? No les diguin, perque qui ho viu és més sensible 
que un altre i qui ho viu directament i ho ha trepitjat és més 
sensible que un altre. Jo no sé si voste, Sr. Moll, ha trepitjat 
cada un deIs centes aquests i ha pogut conviure hores amb 
totes aquestes persones, persones que estan intentant "desen
ganxar-se" de la droga de la manera més aferrada que voste 
pugui imaginar-se, persones que estan en un centre comple
tament condemnats per la seva minusvalua psíquica a qual
sevol tipus de reinserció, persones que físicament, a causa de 
la seva minusvalua psíquica, es tiren contra una paret i 
s'autolesionen i necessiten unes atencions molt costoses. Qui 
no n 'és, de sensible, en una situació d'aquestes? No diguin 
aixo. Evidentment que tenim una política d'acció social, 
evidentment que hem hagut de donar prioritat a les coses i 
evidentment que combreg amb les prioritats; els anys anteri
ors continuarem donant-Ios prioritat d'aquesta manera per
que són molt fonamentals per a la societat i perque són les 
persones que més pateixen i probablement, bé, segurament, 
sense cap interes o sense que ells hagin tengut cap responsa
bilitat en el tema, pateixen unes situacions molt greus. És cIar 
que sí, que som sensibles i molt més del que voste pensa. 

És ciar que no hi estam d'acord, amb les transferencies de 
1 'Inserso, i que es pensa que els varem dir?, que hi estavem 
absolutament d'acord?, es pensa que no es veia en el primer 
document? Ens varen donar un munt de documents així de 
gros i en el primer ja es veia aixo -dema precisament els 
duré-, en el primer ja es veia la intencionalitat política abso
luta del que es transferia i del que no es transferia, perque, 
a més, ve en dos capítols: Transferencies, centres i progra
mes; no transferencies, centres i programes. Bastava mirar 
els programes que no es transferien per veure quina era la 
intencionalitat política. Evidentment que no hi estam d'a
cord. Ens estan transferint una serie de coses que ens costara 
aguantar-les i haurem de discutir de forma molt important 
a veure quin sera el seu capítol d'inversions futures, si no, 
seran una despesa per a aquesta comunitat autonoma; és cIar 
que en discutirem, d'aixo, a aixo anam. Pero el primer dia 
no era més que la presentació per part de la ministra i una 
mena de decIaració d'intencions sobre el tema, i aquí ja 

varem discutir i varem veure que era el que no preteni
en, de cap de les mane res transferir. Aixo no s'ha iniciat, 
li he dit que comen<;a dema al matí, i evidentment que 
se'n discutid .. Pero no sé si uns programes que es consi
deren tan beneficiosos i de tanta rendibilitat política, 
per molt que siguin discutlts, tendrem cap ocasió que 
ens siguin transferits ( ... ) que nosaltres desitjaríem. Del 
que sí estam segur és que ens transferiran algunes co
ses, quasi les vulguem o no, perque, llavors, es diria 
d 'alguna forma que no tenim esperit autonomic i que no 
volem acceptar unes transferencies. 

Quan parla de policia social, a que deim política 
social?, perque és molt més amplia, hi ha moltes coses 
que no tenim transferides. Es referia a les pensions?, i 
que tenim a veure nosaltres amb les pensions? No les 
tenim transferides; les pensions no contributives, sí; em 
referesc a les pensions ... , i amb l'atur?, que hi tenim a 
veure? No hi tenim res a veure. 

Pel que advoca voste, d'alguna manera, és perque els 
imposts d'aquesta comunitat autonoma es quedassin en 
aquesta comunitat auto noma i llavors nosaltres, evi
dentment, poguéssim fer el repartiment equ;lnime i 
pagar totes aquestes prestacions. 

En prestacions socials, hi ha d'englobar la sanitat; no 
en parlem, d'aquest tema; amb totes les compareixences 
que he fet, no en tenc cap ganes, de parlar-neo Diu que 
nosaltres deteriorarem més les prestacions socials tota 
vegada que ens les hagin transferides? En sanHat, que és 
el que més conec. 00 més he viscut i on més he patit, 
l'hi poc assegurar una cosa: lmpossible nomé ens que
daria tomar-la -coro deia aquell , j ja saben a que ero. 
referesc-; impossible, i és una prestació social, de les 
més importants i de les més costoses. 

En prestació social d'ocupació, no hi tenim res a 
veure; en prestació social de tercera edat, no hi tenim 
res a veure; en accidents laborals, no hi tenim res a 
veure. No sé si es refereix a les prestacions socials que 
donam nosaltres; evidentment, les feim i els donam 
prioritat de manera adequada. No rebrem mai la satis
facció que vostes d iguin que ha feim mitjanament bé o 
amb la millor intenció possible per fer-ho bé, sinó que 
sempre els pareixera que ho feim malament, que no 
tenim política social, que no hem dissenyat cap pla. 
Nosaltres durem, i els el mostrarem, el Pla gerontologic, 
que esta confeccionat, coro varem dir en el primer mo
ment; els durem el Pla territoria l de droga, el podri 
veure. Pero bé, SÓll plan , pero la realitat del que es fa 
també es realitat i és tant O més important que els 
plans. No la rebrem mai, aquesta satisfacció, pero, a pe
sar de tot, malgrat tot, nosaltres continuarem treballant 
el més intensament que podrem en acció social, perque 
la nostra sensibilitat la palpam perque la vivim i perque 
som sobre el tema no en despatx, sinó en presencia 
física. Gracies, Sr. President. 

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

------------------------------------------~ 
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EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Conseller. 

111.2) InterpeH ació RGE núm. 301194, del Grup Par
lamentari PSM i EEM, relativa a criteris de la Presidencia 
del Govern en el desenvolupament de l'Estatut d' Autonomia 
de les Illes Balears. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam a la segona interpel'lació d'avui, que és la 301/94, 
presentada pel Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a 
criteris de la Presidencia elel Govern en el elesenvolupament 
de I 'Estatut d' Autonomia de les Illes Balears. Té la paraula , 
pel grup interpel'lant, el diputat Sr. Sampo!. 

EL SR. SAMPOL 1 MAS: 

Gracies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Molt 
Hble . Sr. President de la Comunitat Autonoma de les IIles 
Balears -gracies-, aquest mes s'han complit onze anys de 
l'entrada en vigor de l'Estatut d'autonomia de les IIles Bale
ars, un estatut insuficient per a alguns, entre els quals es 
troba el nostre grup parlamentari, un estatut en el seu dia 
excessiu per a d'altres, com el grup del Sr. Gabriel Cañellas 
i Fons. Paradoxalment, pero, i per voluntat del nostre poble 
i deIs pactes postelectorals, qui menys creia en la nostra 
autonomia va ser l'encarregat de gestionar-la i ele desenvolu
par-la. 

Tal vega da sigui aquest el motiu pel qual, després d'onze 
anys, la nostra autonomia no soIs no s'ha acostat als sostres 
competencials de les autonomies de via rapida, sinó que tan 
soIs no ha assolit totes les competencies contemplades a 
l'artide 148 de la Constitució. Tot i que el Parlament de les 
Illes Balears, el gener de l'any 1991, aprova per majoria 
absoluta la reforma de l'Estatut d'Autonomia de les Illes 
Balears, d'acord amb l'article 148 de la Constitució Espa
nyola, aquella reforma, per mor del Pacte Autonomic, resta 
aparcada pendent de l'inici de la seva tramitació en el Con
grés de Diputats. 

Aquest és el primer interrogant que avui li presentam, Sr. 
President. Pensau vós o el vostre partit exigir o negociar la 
tramitació de la reforma de l'Estatut d'Autonomia aprovada 
per aquest parlament l'any 1991? Pero, fins a les hores, fins 
que qualque dia s'inicil aquesta tramitació, hem desenvolu
pat totes les possibilitats del nostre Estatut?, i el Govern i el 
seu president, han complít les prescripcions de l'Estatut 
d'Autonomia? Facem un breu repas de l'articulat i compro
varem que molts d 'artieles han estat papel' banyat per al 
~overn i per al nostre president. Així, l'artiele 9 diu: "Les 
Institucions d 'aurogovern promouran la IIibertat la justicia 
la igualtat j el progrés sócio-economk enter to ts els ciuta
dans de le I1les 8alears". en repassa r aquest ru'ticle, ens 
dell1anam: Ha promogut la ¡gualtat entre tots els ciutadans de 
les nles 8alea rs el nostre president quan ha repartit les sub
vencions amb criteris purament electoralistes? ! ha promogul 

la justícia quan ha marginat uns ajuntaments davant uns 
altres sense cap justificació que no sigui la de premiar la 
fidelitat política?, promou el nostre president la !liber
tat, la llibertat d' expressió i d 'informació quan utilitza 
fons públics per influir sobre alguns mitjans de comuni
cació?, promou el nostre president el progrés socio
economic entre tots els ciutadans de les Illes Balears 
quan nega als més necessitats el mÍnim per poder sub
sistir?, i que hem de dir de l'artiele 29, que permet al 
Parlament crear una institució similar del Defensor del 
Poble, el Síndic de Greuges?, el qual espera, des de fa 
un any, que s'inicii el procediment per anomenar-lo; el 
mateix podríem dir de la Sindicatura de Comptes, pen
elent ele creació després de I'aprovació de la llei dia 18 
de febrer de 1986. 

1 no en parlem, de I'article 39, que regula l'atribució 
de competencies als consells insulars; creis, Sr. President 
del Govern, sincerament, que els consells són el govern 
de cada illa, d 'acord amb el que disposa l'Estatut?, creis 
que hi ha hagut una vertadera voluntat, des del Govern 
que vós presidiu, de desplegar tot el que significa l'arti
ele 39 de l'Estatut? , quin és el balan¡; d'onze anys, d'en
¡;a es va aprovar l'Estatut d'Autonomia?, quines compe
tencies s'han transferit als consells que no estiguessin ja 
gestionades en base als decrets de delega ció de l'antic 
Consell General Interinsular? Una, la d'urbanisme i 
habitabilitat, i no precisament per iniciativa del Govern 
que vós presidiu. Aquesta ha estat la concreció de totes 
les afirmacions insularistes deIs vostres discursos o deis 
discursos deis vostres deixebles. No és cert, president, 
que us heu vist incapa~ de trobar el mÍnim consens 
necessari entre els vostres propis barons per poder pre
sentar aquestes propostes amb tranquiHitat?, no és cert 
que aixo i la gelosia d'algun conseller a perdre poder ha 
estat el que ha retardat un any y un altre el procés d'a
tribució de competencies tantes vegades promes? Crec 
que heu sabeu perfectament; fins i tot, alguna de les 
darreres lleis aprovades no ha respectat el que disposa la 
disposició transitoria novena de l'Estatut. Hem anat 
enrera, com els crancs, i així, alguns consells, en Iloc 
d'avan¡;ar, han perdut competencies. 

Mirau si és cert el que deim que si, amb la mateixa 
tonica de o aprovar Ileis que omplin de contingut els 
consells, no només no heu presentat iniciatives, sinó que 
fins i tot us he permes bloquejar les iniciatives deis 
altres grups, com la iniciativa del PSM i EEM, que duu 
vuit mesos dormint el somni deIs justs en algun calaix de 
la Comissió Tecnica Interinsular. Heu jugat en aquesta 
materia el paper del ca de l'hortola, que ni menja ni 
deixa menjar. 

Incompliments que ens recorden també l'artiele 54.3 
de l'Estatut: liLa Comunitat Autonoma té l'obligació de 
vetllar pel seu propi equilibri territorial, especialment 
entre les diverses illes que la formen, a fi de fer possible 
la plena realització del principi de solidaritat". Equilibri 
territorial i solidaritat que tampoc no ha arribat encara 

~--------------------------------
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molts de municipis que es despoblen lentament, només 
ecordats quan són necessaris per abocar-hi els residus o 
uidar-ne els pous. 

Pero 011 s'ha notat més la manca de voluntat autonomica, 
ntesa com una via de recuperació de l'autogovern i de la 
dentítat de poble, ha estat en la política lingüística. Altres 
'egades hem dit que l'objecte primordial de la nostra autono
nia havia de ser promoure la recuperació de la \lengua cata
ana. Fa onze anys, si bé era majoritari el seu ús entre els 
lostres ciutadans, era més desconeguela a nivell escrit; avui, 
:ncara que ha millorat el niveIl escrit, retroceeleix de manera 
t1armant el seu ús al carrer; els nostres infants i joves de 
Jalma, ele Calvia, d'Alcúdia, de Cala Rajada, juguen, es eli
¡erteixen, parlen entre ells i es relacionen en castella. 

Només el 17% ele les nos tres escoles fan totalment o 
Jarciall 'ensenyament en llengua catalana. La immensa majo
'ia deIs mitjans ele comunicació són exc!usivament en llengua 
~astellana. 

La Llei de normalització lingüística és paper banyat per 
1 l 'Administració autonomica, que continua incomplint el 
;eu propi Decret 100/90, que regula el catala a l'Aelminis
¡ració, i ignora la elisposició aelelicional 5.4 de l'Estatut, que 
jiu: liLa Comunitat autonoma ele les Illes Balears disposara 
jels mitjans necessaris perque tots els funcionaris destinats 
3. les llles puguin adquirir la coneixen~a de la llengua i de la 
:ultura de les Illes Balears", l'artic!e 3 del nostre Estatut 
d'Autonomia, que diu: liLa llengua catalana, propia de les 
llles Balears, tendra juntament amb la castellana el caracter 
d'idioma oficial; tots tenen el dret de coneixer-Ia i d'usar-Ia 
i ningú no podra ser discriminat per causa de l'idioma ll ; és, 
aquesta dec!aració, una mera declaració retórica. 

Després eI'onze anys d'Estatut i de Presidencia del Sr. 
Cañellas, a Mallorca encara es discriminen professors per 
voler impartir les seves c!asses en la llengua deis seus a
vantpassats. Un jove arbitre mallorquí a casa seva és dis
criminat per voler redactar les actes ne la llengua de Mallor
ca. 1 en tots aquests anys, davant les successives enquestes 
que periodicament ens mostren el gradual retrocés de la 
nostra llengua, davant les notícies i les polemiques que sus
citen les discriminacions de ciutadans nostres, forasters a casa 
seva, ni una paraula del nostre president; mai el Sr. Cañellas 
no ha mostrat la més mínima preocupació per la situació de 
la nostra llengua, la nostra senya d'identitat com a poble. 
Onze anys d'indiferencia, a vegades fin s i tot d'hostilitat; 
com a maxim, retoriques dec!aracions que diuen que es prac
tica la pau i no la guerra en qüestions lingüístiques i oblida 
que aquesta pau esta matant l'anima del nostre poble. 

És quan el segon paragraf del preambul del nostre Esta
tut esdevé quasi una burla: "En aquest moment historic en 
que Mallorca, Menorca, Eivissa i F ormentera inicien el pro
cés cap a la institucionalització de 1 'autogovern, reten home
natge a tots els seus fills que al llarg del temps han treballat 
per mantenir la identitat del nostre poble", quina identitat?, 
ens reconeixerien els nostres avantpassats després eI'onze 

anys de teorica recuperació de l'autogovern? Quan de 
temps perdut i ni una sola paraula del president per 
cridar els naturals el 'aquestes illes a estimar i emprar la 
llengua deIs seus pares, ni una paraula per convidar tots 
els qui han vengut de fora i que nosaltres hem adoptat 
com germans a abra~ar la nostra llengua i cultures per 
integrar-se en una sola comunitat. 

1 quan d 'instruments no ha aprofitat -i acab ja, Sr. 
President- com els que permet l'anic!e 17 ele l'Estatut o 
la disposició addicional segona: liLa Comunitat Autono
ma podra establir acords ele cooperació amb d 'altres co
munitats autonomes, previa autorització de les Corts 
Generals ll , o també diu: IIEssent la llengua catalana 
patrimoni d'altres comunitats autonomes, la Comunitat 
Autonoma de les Illes Balears podra sol' licitar al Govern 
ele la nació i a les Corts Generals els convenis de coope
ració i de relació que es considerin oportuns per tal de 
salvaguardar el patrimoni lingüístic comú 11. Onze anys 
vivint el'esquena les tres comunitats germanes, encara 
que darrer any, sortosament, s'hagin iniciat uns tímids 
contactes que voldríem que s'intensificassin. 

De totes aquestes qüestions i de les raons que han 
motivat l'incompliment deIs articles de l'Estatut que 
hem esmentat, interrogam el nostre president i esperam 
unes respostes satisfactories per bé d'aquesta comunitat. 
Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Sampo!. En representació del Govern, té 
la paraula la vice-presidenta Sra. Estaras. 

LA SRA. VICE-PRESIDENTA DEL GOVERN DE 
LA COMUNIT AT AUTÓNOMA (Rosa Estaras i Ferra
gut): 

Gracies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. 
Han passat ja molts d'any d'en~a que el novembre del 
83 el Parlament de les IIIes Balears va aprovar la seva 
primera llei. Promulgat I'Estatut d'Autonomia, havíem 
de recórrer un temps i havíem de fer realitat aquest 
principi de l'autogovern durant tant de temps sospirat. 

El desenvolupament constitucional i estatutari, la 
consolidació d 'una organització institucional que respon
gui a les demandes deIs nostres conciutadans eren tan 
soIs, dia 31 ele maig a la L10nja de Palma, un projecte, 
un repte i una esperaD<;a. Ha passat molt de temps, 
concretament tres legislatures, com voste ha dit Sr. 
Sampol, onze anys, i un ampli camp d'experiencies ens 
contemplen. 

Amb iHusió, amb una convicció profunda de servei 
al nostre poble, (oo.) també, sense dubte, amb errors, 
hem consolidat l'entramat institucional des d'on s'ha 
constru'it l'horitzó de Balears cap al proper segle, i ha 
dic amb orgull, encara que no hem acabat el viatge, 
perque és una feina continua, pero encara que existes' 



DIARI DE SESSIONS / Núm. 105/22 de mar<; del 1994 428 

quin veus discrepants al nostre projecte autonomic, tot ha 
estat per al futur de les nostres illes; és un projecte gue es 
basa en una concepció racional del gue significa aguest auto
govern. Ha exigit que la nostra autonomia es plasmas en dos 
nivells: El primer seria el que s'origina com a reconeixement 
de la nostra propia autonomia del conjunt de les llles Balears 
i que ens dura un traspas de competencies de l'Estat central 
cap a la nostra autonomia, i el segon nivell reconeix el grau 
d'autogovern de que han de gaudir cada una de les nostres 
i!les a través del desenvolupament competencial de l'article 
39 elel nostre Estatut el'Autonomia a fi que aquesta consells 
insulars, aquestes illes, siguin les yertaderes protagonistes de 
la vida aelministrativa i política del nostre poble. 

Pero per fer una exposició i, d' alguna manera, tirar avall 
aquesta visió tan pessimista que voste duu a terme i que no 
és més que una visió purament ideologica i política, li faré 
una exposició del que ha estat el desenvolupament del nostre 
Estatut d'Autonomia i, per seguir un ordre expositiu i més 
o manco seriós en l'exposició, em referiré a les institucions 
autonomiques i d'autogovern, contemplades en l'article 18.1 
de 1 'Estatut d' Autonomia. 

Comen<;arem pel tema del Parlament. Quan parlam del 
Parlament, encara que sigui a efectes enunciatius, hem de 
comen<;ar per parla de la seva incardinació a dins el propi 
text estatutari; hi dedica, el nostre estatut, al títol tercer, 
concretament al capítol primer, de l'artiele 19 a I'artiele 30 
i, sen s dubte, podríem dir que la seva regulació estatutaria 
ha estat desenvolupada d'una manera molt exhaustiva per la 
Llei electoral, de dia 26 de novembre de 1 'any 86, i pel propi 
Reglament de la cambra. Hi podríem afegir, encara que crec 
que tots aquí ho saben, el que va ser la tramitació d'aquesta 
Llei electoral, una llei que va ser objecte d 'un apassionat 
debat aquí I'any 86 i que va resoldre un problema capital 
amb el qual la comissió redactora de l'Estatut no es va atre
vir o va ometre'l conscientment, era la composició del Parla
ment d'aquestes illes, així com de la seva aprovació, en va 
donar compliment I'establert a I'artiele 20.3 de l'Estatut. Ara 
surten veus discrepants i algunes forces polítiques qüestio
nen aquesta virtualitat i aquesta eficacia de les previsions 
contingudes en l'Estatut d' Autonomia quant al fet que el 
diputat d'aguest parlament integri al mateix temps els con
sells insulars. La veritat és que sorprenen aquestes deelaraci
ons quan la doctrina, i podríem citar diversos professors, 
concretament el Sr. Sarmiento, agafen el model de Balears 
com a model del que podria ser el model canario Així que 
raons jurídiques, polítiques i de control de la depesa pública 
fan inviable, en aquest moment i avui per avui, una altra 
Configuració electoral de les nostres illes. 

Pero també podríem parlar de la Llei d'iniciativa legis
~ativa popular, que es va aprovar dia 13 de mar<; de l'any 91, 
1 va donar també un eficas; compliment la prescripció esta
tutaria, així com la designació de senadors. 

Pero si anam més enlla i abundam en el que voste ha elit, 
el tema de la Sindicatura ele Comptes, amb independencia 
funcional, pero depenent organicament del Parlament, va 

=-

desenvolupar la Llei de la Sindicatura de Comptes l'arti
ele 28.7 del nostre Estatut d'Autonomia, que disposava 
que correspondria al Parlament de les Illes Balears l'exa
men i aprovació deis comptes de la nostra comunitat 
autonoma, sense perjudici del control que pugui corres
pondre a altres organismes de l'Estat o de la Comunitat 
Autonoma. Aixi que, en base a aquest precepte i a la 
disposició transitoria segona de la Llei de finances, es va 
aproyar la Llei 1/87, de dia 18 de febrer, de la Sindica
tura de Comptes de la Comunitat autonoma de les Illes 
Balears, que va ser posteriorment modificada per la Llei 
8/91, de 29 de mar<;. Hem explicat diverses vegades, i 
així ho reiter, que raons de contenció de la Ciespesa 
pública i la propia existencia i actiyitat del Tribunal de 
Comptes en el control i fiscalització del sector públic de 
la nostra comunitat han propiciat que no s'hagi impulsat 
de manera efectiva la passada en funcionament d'aquest 
organ de control externo Pero no hi ha cap mena de 
desconfian<;a ni cap mena de recel cap a aquest tipus 
d'entitat de control; és més, el Govern, com a gestor de 
fons públics, és el primer interessat a disposar d'entitats 
de control i fiscalització que Ji donin major seguretat per 
saber si allo que fa ho fa de manera correcta i perque, 
al mateix temps, se li donin i se Ji formulin les recoma
nacions necessaries sobre com millorar la gestió d'a
quests fons públics que, avui per avui, d'alguna manera, 
el Tribunal de Comptes els revisa periodicament, revisa 
aquests comptes generals nostres i emet els correspo
nents informes de fiscalització i control. Per tant, no 
consideram que sigui el moment oportú en un moment 
de retrocés economic, com s'ha dit avui horabaixa en 
aquesta cambra, per promoure de forma immediata la 
posada en funcionament d'aguest organ externo el desen
volupament institucional de la nostra comunitat no 
sofreix cap tipus de trencament perque no s'hagi iniciat 
ja aquesta activitat, la Sindicatura de Comptes, pels mo
tius que he exposat ja d'increment considerable d'aques
ta despesa pública i difícilment justificable, quan el 
Tribunal de Compte la realitza i realitza una identica 
funció a la que, en el seu cas, podria desenvolupar 
aquesta Sindicatura de Comptes. Així que el retard en 
la creació d'aquesta infraestructura material i tecnica de 
la Sindicatura no suposa en cap manera, i com voste ha 
volgut suposar, renuncia a la seva efectiva posada en 
marxa, sinó que la qüestió s'ha de reconduir als seu s 
exactes termes, es tracta d'una qüestió de "quan", quan 
sigui el moment oportú. 

Igualment, pel que fa al Síndic de Greuges, varem 
desenvolupar a l'artiele 29 de l'Estatut d'Autonomia, 
que contemplava aquesta institució, una institució sem
blant a la que marcava I'article 54 de la Constitució per 
a la defensa deis drets deis ciutadans i els deures fona
mentals, així com supervisar i investigar les activitats ele 
l'Administració de la Comunitat Autonoma; s'hi preveia 
també que aquesta institució actuaria amb coordinació 
i co¡'¡aboració amb el Defensor elel Poble. Amb aquest 
motiu, l'any 93, ellO de mar<;, es va donar compliment 
a aquest referit precepte estatutari i es va, d' alguna 

~ .. -------------------------------------
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lanera, crear la figura del Síndic de Greuges, pero, com 
stableix la seva normativa reguladora, hauria de ser nomenat 
er acord de les tres cinquenes parts de la cambra. Ara bé, 
ncara reconeixent, com reconeixem i hi estam tots d 'acord, 
l significació institucional d'aquesta figura i el manament 
el Parlament, sen s dubte haura de ser nomenat, el Govern 
reu que la creació de la infraestructura de suport del Síndic 
uposaria avui per avui, i ja com hem plantejat en el mateix 
loment en que parlava de la Sindicatura de Comptes, un 
ubstancial increment de l'estat de despesa d 'aquesta comuni-
3.t. Tenint en compte, que 191 queixes tramitades l'any 92 a 
lalears davant el Defensor del Poble, les quals suposen un 
·'98% del total de queixes tramitades sobre el conjunt nacio
lal. no fan aconsellable avui, ho repetesc, en un moment de 
ecessió economica. en un moment en que sortim d 'una crisi 
conomica, aquest increment ele la des pesa. Així ido, no hi 
xisteix cap buit institucional, perque aquesta figura, fona
nental en la nostra organització autonomica, en aquest mo
nent la té el Defensor del Poble i, com he dit, no és una 
,üestió que posem mai en dubte, haura de sr elesenvolupada, 
,ero el problema és quan, d 'acord amb la realitat actual de 
a situació . 

Continuant amb el compliment de l'Estatut d 'Autonomia 
en relació amb altes institucions contemplades en aquest 

lrticle 18 de l'Estatut d'Autonomia, podríem parlar de la 
~lei del president i del Govern, diguéssim la Llei de regim 
urídic que es va aprovar l'any 84, concretament el 24 d'oc
ubre, i podríem també parlar, encara que no esta prevista 
~specíficament dins l'Estatut d'Autonomia, és destacable en 
!l marc de la funció del Govern i de l'Administració , de la 
:reació del Consell Consultiu de les Illes Balears dia 15 de 
uny de l'any 93. 

Pero també examinarem, com voste ha dit, la funció del 
]ue són els consells insulars i si creim que realment han de 
¡er els pilars de la configuració d'aquesta comunitat. Jo crec 
lue tots estam d'acord que s'ha descartat per sempre el fan
:asma del plet insular, i la nostra feina s'ha emmarcat en la 
~onsecució el'un efectiu equilibri entre els poders deIs consell 
;i el poder autonomic en potenciar, d'una manera molt serio
;a, les funcions deIs consells; el fruit d'aquest compromís 
JO lítica va sr, com vostes saben, l'aprovació de la Llei de 
:onsells insulars dia 13 d'abril de l'any 89, que desenvolupa
va també el nostre Estatut d'Autonomia per donar compli
ment a aquests dret, a I'autonomia reconeguda als consells 
msulars en el marc d 'una única comunitat autonoma regida 
per un mateix estatut. Pero aquest autogovern insular, com 
v'oste bé ha dit, s'ha de traduir jurídicament en una esfera 
jeterminada de competencies encaminad es a la tutela deIs 
interessos insuIars, i, en defensar eIs interessos insulars, no hi 
ha cap dubte que es defensen en tot moment els interessos 
:wtonomics. Amb aquest motiu i per donar compliment a la 
jisposició addicional novena de I'Estatut d'Autonomia, es va 
:::rear la Comissió Tecnica Interinsular, com l'encarregada de 
fer realitat aquests traspassos de competencies. No han estat 
tan pogues les competencies, si agafam l'article 39 de l'Esta
tut d'Autonomia i en feim un repas, de les vint i busques de 
transferencies que hi ha traspassades, aproximadament onze 

estan pendents de ser-los traspassades; en farem un 
repaso 

La Llei 9/90, d'atribució de competencies en materia 
d'urbanisme i habitabilitat; la Llei 8/93, de traspas en 
materia de regim local; el traspas en materia d'oficines 
el'informació turística; el traspas en materia d'acció 
social; el traspas en materia d 'inspecció tecnica de ve
hieles i, per una altra banda, acaba d'entrar en la comis
sió Tecnica Interinsular allo que seria l'atribució de 
competencies als consells insulars en materia de patri
moni historie, promoció socio-cultural, diposit legal de 
llibres, animació socio-cultural i esports. 1 no és cert que 
estigui ajornada durant vuit mesos na petició o pro posta 
del PSM i EEM, perque si s refereix és al tema turÍstic, 
es va acordar en aquella comissió, proelulda el mes de 
juliol de l'any passat, que farÍem un ordre de prioritats 
i que aniríem primerament a ls encomanes de gestió per 
després entrar a debatre el text del PSM i EEM, pero, 
si no, poelran repassar-ne les actes i hi veuran com dic 
veritat. 

AixÍ que hi ha tot un traspas que s'ha anat fent. 
Hem de parlar, ido, d 'aquestes 27 materies. Anam cada 
vega da més, basant-nos en els principis de racionalitat, 
dotació i equiparació, en fer efectiu el que havÍem dit 
d 'aguest vertader traspas de competencies als consells 
insulars, pero també hem elit que hi havia un primer 
nivell competencial ele la nostra comunitat autonoma i, 
per tant, hem de parlar de les 32 noves competencies 
que han de ser assumides per la Comunitat Autonoma 
després de la llei organica ele dia 23 de desembre del 92. 
En aquest moment, l'executiu balear té successives ne
gociacions amb el Govern central per fer realitat aquest 
grau d'autogovern i d'autonomia que tots desitjam i, per 
tant, podríem dir que es ve negociant d 'una manera 
intensa per fer real aquesta materialització del traspas 
de serveis. 

Quant a la darrera part de les competencies que 
venim exercint en el marc actual de l'articIe 10 al 15 de 
l'Estatut d'Autonomia, voste ha fet referencia a la Uei 
de normaJització lingüística de les Illes Balears, de la 
qua) li vulJ dir que desenvolupa )'article 3 de l'Estatut 
d' Autonomia i el marc de les competencies definides en 
els articIes 10, 21 i 14 de l'Estatut d' Autonomia. Aques
ta disposició legal , aquesta Llei de normalització lin
güística és el cIar exponent de la voluntat d'aquest 
executiu en la profundització de la llengua catalana, coro 
a propia de les Illes Balears a tots els ambits i un instru
ment que garanteix l'ús del catala com a idioma oficial 
el 'aquesta comunitat. Importants també .han estat les 
mesures en el que és la protecció del patrimoni historic 
i artístico 

Podríem fer una recopilació molt rapida de tot el 
que ha estat el desenvolupament en materia mediam
biental, la faré d'una manera molt breu, en materia 
d ' ordenació territorial... . 
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EL SR. PRESIDENT: 

Acabi, Sra. Estarás, per favor. 

LA SRA VICE-PRESIDENTA DEL GOVERN DE LA 
COMUNITAT AUTÓNOMA (Rosa Estaras i Ferragut): 

.. , en materia d'urbanisme, en materia d'ordenació turís
tica. en materia de sanitat, en materia d'obres públiques, en 
materia de regim foral. en materia de funció pública, en el 
que ha estat el desenvolupament de I'article vuite quant a la 
L1ei de comunitats balears a I'exteriors, la Llei de finances. 

En definitiva. cree que tenim 1 'Estatut d' Autonomia des
envolupat al mateix nivell que poden tenir-lo la resta de 
comunitats autonomes. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Vice-presidenta. Passam al torn de fixació de 
posícions. Pel Grup Parlamentari MIXT, té la paraula el Sr. 
Pascual. 

EL SR. PASCUAL I AMORÓS: 

Sr. President, senyores i senyors diputats. Aquesta pro
posició no de llei presentada pel Grup Parlamentari PSM i 
EEM .. . 

EL SR. PRESIDENT: 

És una interpel-lació, Sr. Pascual, som en el tom de 
fixació de posicions. 

EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS: 

Perdoni, Sr. President. 

No canvia el sentit del que valía dir, pero bé, és una 
interpel-lació, es titula de desenvolupament de l'Estatut 
d'Autonomia, i jo pens que som en un moment d'involució 
de l'Estatut d'Autonomia i, en certa manera, en un moment 
d'involució democnhica; perdonin una mica aquesta expres
sió, que és una mica forta, pero som en un moment d 'invo
lució democratica. 

Bé, la seva interpel-lació, Sr. Sampol, ha agafat un ventall 
molt gros i jo no en tocaré tots els aspectes, sinó que em 
centraré en uns quants. Un d'ells ja el vaig tocar en la Junta 
de Portaveus, que és el complíment de les lleis. Aquí, en 
aquest parlament, es fan Beis per no complir-Ies. S'ha esmen
tat la Llei de Sindicatura de Comptes, s'ha esmentat la Llei 
de Sindicatura de Greuges. Em pareix que des del 1990 que 
ha de ser nomenat el SÍndic de Comptes, o sigui, des del 91, 
Perque havien de ser cinc i ara han de ser tres, per estalviar 
doblers: des del 91 han de ser nomenats els tres sÍndics de 
comptes per controlar el Govern . 

-

La Vice-presidenta, en nom del Govem, és una gran 
presentadora de televísió, pero el que no surt a la televi
sió és qui dóna les ordres. i qui dóna les ordres diu: No 
hem de tenir síndic de comptes perque no m'han de 
controlar; aquesta és la realitat . 

Jo el que die és que si el Partit Popular no vol sín
dics de comptes, que dugui una modificació de la Llei de 
Sindicatura de Comptes i que digui que fins les proximes 
olimpíades, o fins I'any que ve, o fins les proximes 
eleccions, o fins l'any 2000, o fins que vulgui, perque té 
majoria, a la millor, per treure-n la llei, no hi ha d'haver 
sÍndic de comptes, pero el que no esta bé és posar uns 
terminis a les lleis per després no complir-Ios i quedar
se tan amples. Jo die que aixo és una involució demo
cratica, i aquesta involució democnhica no només és a 
la Sindicatura de Comptes, també hi és a la Sindicatura 
de Greuges. Jo puc comprendre que hi hagi unes raons 
de tipus economic que a la millar aconsellin que la figu
ra del Síndic de Greuges, la qual comporta una despesa 
evidentment, pugui ajornar-se, pero és que el Partit 
Popular va aprovar I'any passat un any per constituir el 
Síndic de Greuges, per que?, per que feim aquest tea
tre? Per tant, som en una involució democratica. 

També som en una involució autonomica per centra
lista; per exemple, es parla deis consells insulars, que 
se'ls vol potenciar, i jo em pregunt: 1 la llei retirada, 
perque no al Govem no li va quedar més remei, a causa 
de la pressió de grups, com pugui ser del Grup Mixt, 
fins i tot d'Unió Mallorquina, que va haver de retirar la 
Llei d'exercici de competencies transferides o delegades 
als consells insulars, quan es creaven uns organs uniper
sonals que suplantaven el plenari, que és l'expressió 
democratica, que esta format per senyors que han sortit 
de les umes; per que? 1 així podem parlar de moltes 
més coses. 

La Llei del Consell Consultiu; efectivament, s'ha fet 
una Llei de consell consultiu, pero tot d'una s'ha de dir 
que ha estat perque no ha quedat més remei, perque hi 
va haver una sentencia de dia 26 de novembre que va 
dir: O hi ha Consell Consultiu o els decrets no són va
lids. Efectivament, tot d'una es va fer; pero, i abans? O 
sigui, de voluntat, no se'n veu més. 

Respecte de les 32 competencies noves, s'ha de dir 
que aqueixes 32 competencies són una rebaixa d'allo 
que aquest parlament va aprovar aquí el 1991 com a 
reforma de 1 'Estatut, a conseqüencia del Pacte Auto
nomic fet a Madrid entre el Partit Popular i el Partit 
Socialista. 

Finalment, dic que sí, que efectivament hem d'es
talviar doblers, pero aquests doblers no han de ser de 
partides que vagin encaminades al control del Govem, 
de l'executiu, han de ser de partides superflues, com per 
exemple, una cosa que ha dit moltes vegades el Sr. Cos
me Vida!, fer una seu monumental del Consell Insular 
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'Eivissa i Formentera quan no fa falta ; a Menorca diuen 
:.le també. Per tant, menys seus i més control al Govern. 
Ioltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Pascual. Pel Grup Parlamentari SOCIALIS
'A, té la paraula el Sr. Pons. 

EL SR. PONS 1 PONS: 

Sr. President, senyores i senyors diputats. Fixació de posi
ions, evidentment. Quins criteris de la Presidencia al desen
olupament ele l'autonomia? JO ho diria d'una manera molt 
enzilla: Criteri de conveniencia personal, allo que és bo per 
1 president és bo per a les Illes Balears. Aixo és així de 
imple. L'autonomia no som jo, ho és el Sr. President. Si una 
.osa interessa, plens extraordinaris ... , tot, quan una cosa no 
nteressa, I'excusa que hem de fer economies, economies 
nstitucionals, els amics han de continuar cobrant cada mes, 
:Is assessors, etc. Autonomia som jo i els meus amics. 

1 per que tot aixo? Perque, senyores i senyors diputats, 
ir. President, aquesta autonomia va ser -1 'Estatut- fruit d 'una 
~laboració de force s polítiques que més o menys creien en 
'autonomia, pero des elel 83, aquesta autonomia ha tengut 
a tragedia de ser governada, no perque sigui de dretes, sinó 
Jer una dreta que no creu en l'aprofundiment autonomic, 
~ue no creu en I 'Estatut i els fets ha demostren d 'una mane
ra contundent. Quan estavem en minoria, quan no teníem 
encara les coses fermades, els consells insulars eren pilars 
fonamentals: "Han d'accedir, les Illes, a l'autogovern a través 
deis seus consells insulars ", etc., i els pilars fonamentals, on 
són? i per que?, que ha passat? 

Ha passat una cosa moJt senzilla. que aquí no s'ha desen
voJupat un sistema institucional autonómic, no s'han des
envolupat tates les potencialitats que té J'Estatut de 1983 i 
1(;$ competencies que aniran arribant sinó que hem assistit, 
d'una manera implacable, a la progressió d'un poder per
sonal~ un president que no actua com el cap d 'un govern que 
exerceix competencies eI'un estatut, el president actua com 
un cap d'tma estructura de poder, i de poder personal. És 
cIar, hi ha qualque familiar que no estigui col·Jocat?, hi ha 
qllalque militant del PP que passi gana? o. I'autonomia ha 
estal extraordinariament útil podríem repassar les nómines 
de personal ele consells insulars i de la Comunitat Autónoma; 
les oposicions Lliures senyor meus, s'han acabat, i esperin , 
quan vengui el sistema eelucatiu, Uavors sí que n ' hi haud., 
lIavors sí que en quedaran pocs per col·locar, si és que en 
queda cap. Tot aixó ha degenerat en un sistema absolutament 
aberranl. S'ha fet el que convenia al Sr. Presiclent. Governar 
és difícil, plorar és molt senzill, plorem, victimisme cons
titult eom un element fonamental d'aquesta autonomia. 

Normalització lingüística, per favor, Sr. Sampo!: Fora. 
Aixo és conflictill. Les meves bases mig castellanitzades, que 
parlen en castella als al-lots encara que siguin mallorquins en 
bona part, prejudicis lingüístics. No, aixo no ho toquem, és 

igual si l'Estatut ha diu, queda per a l'any que ve i els 
qui venguin darrera ja s'espolsaran. 

Cultura, tots els plets perduts, fins i tot n 'hi ha al
guns que s'han tirat en tena, damunt el ringo Quan hi ha 
hagut conflictes de patrimoni, ha guanyat el faleó, no 
han guanyat n les caderneres ni els busquerets. 

Natura o eiment, que dóna més doblers? Vejam, On 

és que es mouen més fons? "atw·alment, si hi ha obres 
públiques, si hi ha urbanitzacions, evidentment, hi ha 
partides economiques realment molt importants, í aixo 
és el desenvolupament ele I'economia; per aixo ['auto
nomía ha anat degradant-se a mesura que aquest poder 
personal del Sr. President, que controla el seu partít eOm 
una bassa d'oli. s'anava fent cada vegada més poderós. 

Jo, Sr. Cañellas, I'he de felicitar públieament, perque 
voste, realment, ha demostrat un vertader artista per 
dominar el poder i per convertir una institueió pensada 
per a I'autogovern de les IIles Balears en un autogovern 
de voste; realment, voste és un vertader geni que queda
di en la historia d'aquestes illes, el balan~ d'aquesta 
genialitat el faran els historiadors supos que amb tintes 
bastant carregades. 

1 aixo és tot, aixo són els criteris, no hi cerquin més. 
Jo no he vist mai que, davant un criteri de conveniencia 
personal, tornas enrera, i voste ho sap, fins i tot aquest 
parlament, no amb el vot del nostre grup, ha arribat a 
fer lleis a mesura d 'interessos familiars i aixo, Sr. Presi
dent és una cosa que no hauria d'haver passat mai, és la 
mostra que aquesta autonomia va per molt mal camí, va 
comen~ar malament i, evidentment, no pot acabar bé. 
Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Pons. Per fixar la posició, pel Grup PP
UM, té la paraula el Sr. Hugllet. 

EL SR. HUGUET 1 ROTGER: 

Sr. President, senyores i senyors diputats. Fa mal fer 
fixar la posieió entorn d'una interpeHació on havien de 
rallar del desenvolupament de l'Estatut d'Autonomia de 
les IlIes Balears i on altres grups s'han dedicat afer 
volar coloms, a aprofitar la cireumstancia, per treure el 
dise aquest que ja esta retxat i molt emprat, tant és aixÍ 
que fins i tot els mitjans de comunicaeió es divertien 
d 'una manera esplendorosa, ostentosa i real. Pero la 
nostra postura és la de fixar aquesta posició. 

A mi em semblava, el nostre grup ho pensava, que 
avui estaríem aquí per fer un repas del que marca 
1 'Estatut d' Autonomia i veure quins eren aquells aspec
tes que d'aquest s'havien desenvolupat en aquests onze 
anys i quins eren els que restaven encara pendents del 
seu clesenvolupament, i que, per tant, aquest repas afee· 

-------------------------------~ 
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taria sobre tot el que és la política del Govern balear, totes 
les seves conselleries i quin desplegament normatiu, en apli
cació de l'Estatut d'Autonomía, s'havia donat a cada una de 
les arees de gestió, cada una de les conselleries. 

La vice-presidenta del Govern s'han cenyit a la in ter
pel'lació i el temps -la bombeta vermella-l'ha impossibilitada 
a fer aquesta relació del marc normatiu que hi havia a cada 
una de les conselleries. 

En que han fonamentat aquesta interpel-lació? Jo diria 
que en l'antologia deis disbarats, a presentar una situació 
catastrofista de la nostra comunitat autonoma. O una de 
dues. O estan tan desesperats que ja no tenen discurs i cer
quen titulars o no tenen arguments per presentar solucions 
en aguest parlamento 1 aquesta ha estat la realitat i el fona
ment d'aquesta interpel·lació. 

El nostre grup aquí vol dir que onze anys no són sufi
cients per desenvolupar l'Estatut d 'Autonomia, com tampoc 
no són suficients onze anys per desenvolupar tots els precep
tes constitucionals i que la vida de les democnkies i deis 
pobles es fa cada dia i que, en funció d'aquesta vida deis 
pobles i d'aquesta democracia interna i externa, participativa 
mitjan<;ant les forces polítiques, es fa que hi hagi un disseny 
de comunitat on la major part de la responsabilitat compet 
al Govern de la Comunitat Autónoma, sigui el que sigui 
aquest govern de la comunitat Autónoma. 

si aquesta visió tenebrosa i catastrofista tingués una base 
social real, avui governarien vostes i no governaria qui go
verna. No obstant a<;o, i reconeguent que hí ha assígnatures 
pendents, perque n'hi ha, perque onze anys, com he dit 
abans, no són suficients per fer aquest desplegament estatuta
ri; tot i saber a<;o, no es pot dir que no hi hagi hagut en 
aquesta comunitat autónoma esfor<;os per assolir unes insti
tucions que, a dins uns períodes deis pobles, en onze anys ni 
tan sois han superat el que és, en un llenguatge pedagogic, 
la fase de la primera infancia. A dins els pobles, les instituci
ons s'assoleixen a mesura que va passant el temps i a mesura 
que arrelen dia a dia dins les consciencies deis ciutadans. 
aquesta és una de Is obligacions i una de les funcions que ha 
de fer tot govern i que han de fer també els grups polítics 
de I'oposició mÍnimament responsables. Flac favor es fa en 
sortir aquí amb aquesta, com he dit abans, antologia de la 
demagógia. 

Es diu i es fa esment als equilibris territorials i a la solida
ritat, peró no es diu quins són aquests desequilibris territori
als i aquesta insularitat, i a més, es diu en aquesta tribuna 
que els mitjans de comunicació són de llengua castellana; no 
són del Govern balear, els mitjans de comunicació, afortuna
dament; són privats A Catalunya. que és un país en el qual 
V?stes han pactat no fa massa, hi ha un mitja de comunica
CIO només en catala. el c1ia ri A vui, per que?, perque els 
mitjans de comunicac.ió com a proclucte mercantil que són 
ce.r~luen la seva venda. no cul pin el Govero balear que els 
~11ItJal.1 S de comunicació estiguin escri ts en castelJa. r 110més 
allan a ara que culpe sin de la política de col'legis el 'arbitres 

=--

el Govern balear, a veure si les actes es fan en catala o 
no es fan en catahl. a mi em fa l'efecte que a<;o no és la 
interpel 'lació que vostes havien de presentar aquí. Es
tam convenc;;uts, Sra. Vice-presidenta, que la mocló 
podra donar peu a un debat més profund, més seriós i 
amb menys carrega demagógica, i no fer volar coloms 
o, com diuen a Mallorca, expressions com la de, quan un 
acaba, que diuen: 1 ara que? Ja tenim la Seu plena 
d'ous. Pero res més, com expressions d'altes grups polí
tics, que no la seva, Sr. Sampo!. 

Nosaltres entenen que en política s'ha de ser prudent 
i cree que aquest govern és prudent en practicar la polí
tica, perque sempre és més facil destruir que o donar 
solucions. Per altra banda, també el nostre grup ha de 
continuar practicant aquesta política perque ens dóna 
bon resultat, no es fonamenta en rallar deis fracassos 
deis altres, el que intenta empero, i ens va bé, perque 
ho aconseguim, és fer-ho millor que els altres, que la 
societat noti que ho feim millor que els altres i ho nota 
perque, elecció darrera elecció, el poder del PP-UM no 
tan soIs no va en decreixement, sinó que va en augment 
d 'acceptació social i electoral, i a<;;o és un fet incontesta
ble; en les matem:hiques, els comptes es contrasten, 
pero no es discuteixen, j els comptes són els comptes i 
les electors són els electors, perque?, per una acció de 
govern prudent, perque dóna solucions, perque no 
intenta fer una crítica tacil, sinó fer-ho millor, perque 
no han tingut mai una visió catastrofista de la nostra 
comunitat, sinó al contrari, una visió positiva de tots i 
cada un dels ciutadans de la nostra comunitat. aquesta 
és la diferencia fonamental que separa aquest grup 
parlamentari de la resta de grups parlamentaris. 

Nosaltres creim i animam el nostre govern que conti
nu! per aquest camí, que continu! sent un govern 
prudent, un govern amb sentit comú, un sentit que sap 
que no té solucions per a tot, un govern que no imposa, 
un govern que té les idees clares. Per tant, nosaltres 
continuarem per aguest camí, continuarem fent aquest 
desenvolupament prudent, amb el maxim de diaIeg 
possible amb totes les forces polítiques, ... 

EL SR. PRESIDENT: 

Acabi, per favor . 

EL SR. HUGUET 1 ROTGER: 

... perque creim que, del dialeg i del consens, temes 
fonamentals que encara resten pendents, com pugui ser 
un major desplegament de l'article 39, pero que, així 
tot, s'han de dir quantes competencies afectades ja estan, 
mitjanc;;ant lleis aprovades, i altres de les quals s'ha 
anunciat que es presentaran, com és agricultura, rama
deria i pesca, cultura i esports i activitats classificades. 
Aquest desenvolupament és un repte que tenim totes les 
forces polítiques d'aquest parlament, que, d'aquí al 95 , 
concloguin aquestes materies com a materies propies als 
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lsells insulars per assolir, efectivament, que de cada dia els 
lsells siguin els pilars basics de l 'autonomia d 'aquesta co
l11itat. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDEKT: 

Grades, Sr. Huguet. en tom de replica, Sr. Sampol, té la 
raula. 

EL SR. SAMPOL 1 MAS: 

Gracies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. La 
ritat és que davant el contestador automatic que ha sortit 
:\ passivitat del president, quasi estic temptal ele dirigir-me 
.lOa fotografía. , segurament hi trobaré més receptiv itat que 
que trob en el presidenl, assegut aq uí i que no es digna a 
tervenir quan se Ji in terpel'la; de totes maneres. és una 
iestió reglamentaria, pot contestar la vice-presidenta. pero 
eim que no amb L1n di curs preparat, j pe .. tant , for~osa

ent no ha pogut entrar en molts deIs artieles que hem citat 
s quals al nostre entendre no s'han elesplega'l uns amb 
és mesura que altres, i !'lO només aixó, sinó que fin i tOl 
ha atribu'it medts coro el del desenvolupament el aquest 
ulameot com si aixo fos un merit del Govem j roés enHa 
:l anat s 'ha atrevít a rep licar propostes d'a ltres grups polí
es que hun sonit en mitjans de comunicació i de les guals 
S nostre grup s'havia desmarcat, com, per exemp(e, del 
!ma de la separació de dipl1tats j cOllsellers. Pero bé, qual
ue cosa s'havia de dir. 

Entrem en els temes que ha tocat, als quals, per tant, po
em fer referencia. 

Sindic de Comptes, Síndic de Greuges. SÍnclic de 
;omptes. aprovada Ja Uei [ruly 1987; Síndic de Gl"euges, 
provada I'any 1993 -aquest mes en fara un any-. Fins qua n 
]s haurem d'esperar? Motius d 'aquesta espera: Control de 
i depesa pública. Que volen, que els tornem a treure finan
ament per financ;ar Síndic de Grel1ges i Síndic de 
: omptes? que els hem de tornar a esmentar les clespeses 
upe,-flues?, que eJs hem de tornar a esmentar eJs mil i bus
IUes ele milions gastats en uns guants any en estudis o els 
.50 milions anuals en assessors? , és que el Sindic de Greu
~es i el Síndic de Comptes no són molt més importants que 
.ates aquestes despeses, al nostre entendre, superflues?, al 
lostre entendre, efectivament. 

Sínclic de Greuges, hao intentat el consens? Ero pareix 
:¡ue correspoll , la iniciativa, al grup parlamentari que té la 
najoria. Ens han fet cap pro posta? en bem assegut un dja 
el' discutir a qui proposam com a síndic de greuges?, han 

lntentat aguest consens de les tres cinquenes parts de la cam
bra? 'han passat olímpicament i a qui no interessa? Evi
dentment. no interessa al Govern un síndic ele greuges, pero 
tal vegada interessaria a aquests soldats que avui han estat 
condemnats a cinc idos mesos respectivament; tal vegada, els 
interessaria tenir un defensor del poble prop d 'ells; tal vega
da, aquesta condemna no s'hauria prodult. 

El Síndic de Comptes no interessa al Govem. Jo 
crec que ens interessa molt que el Síndic de Comptes de 
les Illes Balears entri a fons en aquestes contractacions 
per adjudicació directa que ha denunciat no fa molt el 
Tribunal ele Comptes. 

1 el tema deIs consells insulars? Per favor, eluim cinc 
anys des de l' aprovació de la L1ei de consells insulars; 
cinc anys, cinc competencies, cinc petites competencies 
buides de contingut i sense el més mínim finan<;ament; 
no venguin ara amb els pilars fonamentals un altre pic. 

Ila transferencies de turisme? Ens remetem a l'acta 
ele la Comissjó Tecnica Interinsular. El mes ele setem
bre , el Sr. Huguet i la Sra. Estaras es comprometeren a 
dur a la Comissió Tecnica Interinsular la tramitació 
d'aquesta Ilei, esta presentada des e1el mes de juliol; no 
en fa onze mesos? 

L1ei de normalització lingüística, ja han complit. 
Varen aprovar la L1ei de normalització lingüística i ja 
esta, rees més, i els resulrats? , mirin les enquestes per
que realment són per estar preocupats, preocupats si es 
té un poguet de sensibilitat per la tradlció, pel que nos
alo'es deiem anima d'aquest poble. 1 quins en ón els 
resultats?, ja un 45% de la població d'aquestes illes té el 
ca tella com a lIeugtla propia; no només aixo, sioó que 
la meitat deis pares que en la seva família havien tengut 
el cata la com a llengua propia parlen castella als fills, 
s' imaginen el retrocés que aixo significa? s imaginen, en 
pocs aoys, on ens pot clur aquesta situació?, i que hi 
poden fer vos tes? , quina culpa els dona m? els donam la 
culpa de no tenir la més mínima política lingüística. 
Amb la L1ei de normalització lingüística i la Campanya 
de Normalització Lingüística ja se'n renten les manso 
Pero quan nosaltres apel'lam el president i tot el Govern 
és perque ten en una funció importantíssima, que és 
donar prestigi a l' ús de ['idioma, fer que la gent no 
estigtli empeguei'da de parlar la seva lIengtla al carrer, 
i quan hagim aconseguit aixo s'hauran superats aquests 
problemes que surten amb federacions esportives i possi
blemeot comen~rem a tenit· mitjan de comunicació en 
la nostra l1engua; per cert de mitjaos de comunicació a 
Catalunya. n'h1 ha més que el que ha esmentat el Sr. 
Huguet -ara no el veig per aquí-o 

1 voldria fer una mica més d'esment, qua n parlaven 
de justícia, de llibertat i d 'igualtat, perque és un debat 
que tenguérem durant el debat de pressuposts, del tema, 
una altra vegada, de les televisions locals. 

EL SR. PRESIDENT: 

Sr. Sampol, acabi. 

EL SR. SAMPOL 1 MAS: 

Gracies, Sr. President, em quedu mig minuto 

==~~~~~~~~~~==~~~======~======~======~======~==~================~~ 
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Jo creia que aquí havÍem arribat a un acord pel qual 
s'havia retirat un text de la descripció d'activitats de Presi
dencia: Que no es donaria aquest suport a les televisions 
locals. Les televisions locals emeten informatius elaborats des 
de Presidencia. ho vaig poder comprovar ahir vespre mateix 
a un municipio 

Per tant, al Sr. Huguet, no li puc replicar; simplement li 
diré. Sra. Estaras, que repassin els artides que hem citat, en 
els quals hi ha incompliments (artides 3, 9, 17, 29, 39, 54.3, 
68 i disposicions addicionals segana, quarta i cinquena). Per 
aquÍ, ja poden imaginar-se por on anira la nostra moció 
subsegüent. Vostes no tenen pressa, parlen de prudencia, 
pero, com va dir el poeta: que la prudencia no ens faci tral
dorso No anem massa a poc a poc. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Sampo!. En torn de contrareplica, la Sra. 
Vice-presidenta té la paraula. 

LA SRA. VICE-PRESIDENTA DEL GOVERN DE LA 
COMUNITAT AUTÓNOMA (Rosa Estaras i Ferragut): 

Sr. President, senyores i senyors diputats. Evidentment 
que venc amb un discurs preparat perque pens que qualsevol 
deIs membres que componen aquest govern i qualsevol deIs 
diputats que són dins aquesta cambra, i considerant que són 
tan importants les qüestions que es debaten en aquest parla
ment 1 tan respectuosos amb el que aquÍ es fa, hem de venir 
preparats, hem de venir amb els temes estudiats perque és, 
una vegada més, posar de re!leu el que ens importa a totes 
i cada de les institucions d'aquest estat democratic. 

Quan s'interpel'la sobre els criteris que té la Vice-presi
dencia del Govern en el que significa el desenvolupament de 
l'estat d'autonomia, s'ha de parlar del Parlament,s'ha del 
parlar del Govern, s'ha de parlar deIs conse!ls insulars, s'ha 
de parlar de totes i cada una de les institucions perque aixÍ 
ho diu un deIs articles més importants, que és el 18.1 de 
l'Estatut d'Autonomia, que parla d'aquestes institucions 
autonomiques i institucions d'autogovern, i molt poc favor 
hagués fet jo a aquesta cambra si, quan parl del desenvolu
pament de l'Estatut d'Autonomia, no parl d'aquest parla
ment, no parl d'aquest govern, no parl de les lleis que l'han 
desenvolupat, encara que hem de ser conscients que deu 
minuts són molt poc, com també ha reconegut el Sr. Huguet, 
per poder parlar de tots i cada un d'aquests desenvolupa
ments, pero jo, com a govern, pens que em corresponia fer
ho. 

Pel que significa el SÍndic de Greuges i el Síndic de 
Comptes -em cenyiré ara a la seva exposició-, jo crec que he 
estat molt clara quan he dit que hi ha hagut 191 peticions, 
que són el 0'98% sobre les queixes totals tramitad es en el 
Conjunt nacional. Suposaria una infraestructura en aquest 
moment per al SÍndic ele Greuges ... , significa que en un 
gOvern serió s mai no podríem donar cabuela a aquest tema 
de moment, pero que no renunciam en cap moment a poder 

fer efectiu el que deia aquesta !lei, pero simplement 
raons de contenció de la elespesa pública i la propia 
existencia i activitat d'aquest defensor del poble ens 
eluen a aquesta eonclusiÓ. 

Voste ha fet referencia també en un moment donat 
al tema d'aquests joves de la Coe, pero perque voste 
vegi que tenc raó en el que voste ha dit, dia 20 de febrer 
del 94, els 18 soldats de les Coe de Palma varen escapar 
del seu aquarterament i es proelulren els esdeveniments, 
i dia 25 de febre elel 94, és a dir, cinc dies després, el 
Defensor del Poble va investigar la elenúncia el'aquests 
maltractaments elenunciats; aixÍ que només cinc elies 
després, el Defensor del Poble va prenelre cartes en 
1 'assumpte i, per tant, no crec que on el Defensor del 
Poble ha fet una gestió de primeríssim ordre, nosaltres 
no l'haguéssim poguda millorar, sinó que cree que ha 
fet tot quan pertocava i en el menor temps possible, com 
ho demostren aquests cinc dies. Així que, una vegada 
més, demostram que, ele moment, estam molt coberts i 
que, en cap momento el desenvolupament institucional 
de la nostra comunitat sofreix cap tipus de trencament. 

El mate ix respecte del Síndic de Comptes. El Tri
bunal de Comptes revisa en aquests moments, és ver 
que amb un cert retard en els primers anys, pero que 
cada vegada ens posam més al dia, de manera periodica, 
els comptes generals de la Comunitat Autonoma i emet 
els informe preceptius de fiscalització i control. D'aques
ta manera, per tant, una vegada més, no hi haura tren
cament institucional, perque esta cobert en aquest sen
tit; endemés, hi ha un rigorós control d'aquest Tribunal 
de Comptes, com tots i cada un d'aquests diputats d'a
questa cambra bé coneixen i que, per raons actuals i 
momentanies, no es pot produir tot el tema del nomena
ment, pero no renunciam en cap moment a fer efectiva 
aquesta organització autonomica, i l'únic que es qüestio
na aquí, per aixo s'han de dur els termes al seu just 
punt, és el quan: D'acord amb la realitat de cada una de 
les situacions. 

Pel que fa al tema de la Comissió Tecnica Interin
sular, en principi s'ha d'aplicar racionalitat a aquest 
procés, no és el mateix anar al primer niveB de traspas 
de competencies a nivell de Madrid, en que hi ha unes 
ponencies tecniques i que només depen de voluntat 
política perque després es convoqui la comissió mixta, 
sinó que aquí hi ha tot un procés que ve marcat per 
l'Estatut d'Autonomia i per les distintes Beis d'aquest 
parlament, que significa un procés que, des que existeix 
la voluntat política del traspas, és una realitat, hi ha tot 
un procés molt !larg, perque s'ha de reunir la Comissió 
Tecnica Interinsular, és possible que vagi a una subco
missió, ha de tornar a la Comissió Tecnica Interinsular, 
ha d'anar als plens deIs consells insulars en un més que 
ten en per ser convocats, altra vegada a la Comissió 
Tecnica Interinsular, ha de passar, a partir d'aquí, al 
Parlament, el Parlament 1 'ha ele prendre en consideració, 
hi ha un debat a la totalitat, hi ha una fase de ponencia. 
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una fase de comissió, hi ha un debat parcial i, definitivament, 
una publicació en el Butlletí Oficial del Parlamento Per tant, 
és un procés llarg i que no depen ja de la voluntat política 
d'aquest govern, sinó que depen de tota una serie de passes 
administratives i de passes que s'han de donar per impositiu 
legal. 

Pero sí que aguest govern, aplicant-hi racionalitat, ha 
volgut dur a terme i dura a terme un procés sense presses, 
pero sense pausa, i per aixo hi va donar prioritat i va pensar 
que havia de fer efectiu primerament el que eren encomanes 
de gestió, en aquest sentít, la relació de lleis que abans li he 
mencionat. En aquest moment, ha entrat ja dins la Comissió 
Tecnica Interinsular el que és el traspas en materia de cultu
ra i esports i estam a punt d'entrar-hi també, juntament amb 
una proposta que hi va entrar el PSM, el tema d'actívitats 
classificades i en el futur desenrotllarem el que seria agricul
tura, ramaderia i pesca. a partir d 'aquí, donarem prioritat a 
tot el que quedi de l,'article 39, pero coíncidíran amb mi que 
primerament hem de fer front a a110 que són comandes de 
gestíó, perque ja les estan executant els consells insulars, i 
després anar punt per punt a donar prioritat a l'article 39. 
Aquest procés s'ha de fer amb la dotacíó economica precep
tiva i amb una equiparació a les quatre illes. 

Pel que fa a a110 a que li he fet referencia en aquesta 
acta, és ben cert que varem quedar, en la Comissió Tecnica 
Interinsular, que el que era la proposta en materia de turis
me, presentada pel seu grup, quedaria ajornada, donaríem 
aquesta prioritat que jo ara li he mencionat i després entra
ríem en materia de turisme, continuam mantenint-hi el 
mateix: entrarem en la materia de turisme quan hagim apli
cat, en aquest procés, racionalització. el que passa és que és 
molt facil -i jo ho entenc-, per part de l'oposició, queixar-se 
d'uns terminis que estan establerts per llei, perque vostes fan 
demagogia i no altra cosa. 

Pel que fa al tema de normalització lingüística, es duu a 
terme una normalització lingüística sense crear conflictes 
lingüístics .. . 

EL SR. PRESIDENT: 

Acabi, Sra. Estaras, per favor. 

LA SRA. VICE-PRESIDENTA DEL GOVERN DE LA 
COMUNITAT AUTÓNOMA (Rosa Estaras i Ferragut): 

.. . amb una clara consciencia d 'on podem arribar i, quan 
tenguem les transferencies en materia d 'educació, tendrem 
un instrument més positiu per fer efectiva aquesta normalit
zació lingüística, la qual, sense dubte, és voluntat del Go
yern o 

Pel que fa al tema de justícia, llibertat i igualtat que 
marca l'article 9 de l'Estatut d'Autonomia, li diré que sem
pre hi ha una certa habilitat, per part de les seves intervenci
ons -pel que he pogut veure- per reconduir el tema, sigui el 
que sigui, a allo que signifiquen subvendons, per part del 

Govern, a aquest tema deis mltJans de comunicació. 
Segurament, sí d'aquí a un parell de dies m'interpel'la 
sobre algun altre tema, jo els garantesc que tornara a 
sortir en boca seva, jo li hauré de tornar a contestar i 
m'hauré de remetre a allo que vaig dir fa un parell de 
mesos en el mateix debat. Moltes grades. 

EL SR. PRESIDENT: 

Grades, Sra. Estaras. 

Abans de passar al darrer punt de I'ordre del clia, vull 
pregar als serveis d'aquesta cambra que tenguin present 
que en el D iari de Sessions o en acta no constin circums
tancies referides a les condícíons físiques deis diputats 
o diputades d'aquesta cambra. 

IV.- Proposta de creació d'una comissió no perma
nent d'investigació, RGE núm. 591/94, del Grup Parla. 
mentari SOCIALISTA, relativa a contractació d'obres 
i serveis, per part del Govern de la Caib, de les empre· 
ses públiques i deIs organismes autonoms de la Comu· 
nitat durant els anys 1990, 1991, 1992 i 1993. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam al darrer punt, que és la proposta de creacíó 
d'una comissió no permanent d'investigacíó, presentada 
pel Grup Parlamentari SOCIALISTA, sobre contracta
ció d 'obres i serveis, per part del Govern de la Comuni
tat, de les empreses públiques i deis organismes auto
noms de la Comunitat durant els anys 1990, 1991 , 1992 
i 1993. Té la paraula, en nom del grup proposant, el 
diputat Sr. Alfonso. 

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEV A: 

Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr. Presi
dent de la Comunitat Autonoma, el Grup Socialista 
pro posa al Parlament la creació d'una comissió d'in
vestigació referida a la contractació d'obres i serveis fets 
per la Comunitat Autonoma, no per ningú de fora, feta 
per la Comunitat Autonoma els anys 1990, 1991, 1992 
i 1993. 

Jo cree que tots els diputats, davant una petició d'a
queix estil, s'haurien de fer dues preguntes: Quin objecte 
té una comissió d 'investigació determinada?, quin objec
te, en aguest cas, té aquesta comissió d'investigació? ¡, 
si I'objecte definit és ja susceptible de ser investigat, hi 
ha motius per investigar-lo. L'objecte general d ' una 
comissió d'investigació -i perdonin que els recordi el 
Reglament- és gualsevol assumpte que tengui interes 
públic dins l'ambit competencial de la Comunitat Auto
noma. Aixo, que cabria perfectament dins aquesta o 
gualsevol altra comissió d ' investigació, crec que ho hau
ríem de completar amb una serie més de preguntes: 
Existeixen dubtes raonabIes sobre la bondat en la gestiÓ 
deIs contractes per part de la Comunitat Autonoma?, 

~~~~~~~~~~==============================~~========~~==~~ 
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'·mera pregun ta que to15 ens hauríem de contesta]" j que jo 
P i] intentaré des d>aquí. De la documeotació que tenim i 
hO e explicaré s' jndueixen irregularitats o possibles iI ·legali tats 
qufets de d ubtosa legal itat dins la cont ractació admin istrativa 
~e la Com unitat Autónoma?, hj ha ir regl~ la.ri tats .adm~Dis lTa-
¡ves que són avantsala el alt res -no h oblld rn mal, les lrregu
~a ri tats administra tives ón la primera passa perque hi hagi 
aItres tipus d'irregularitats que no vull esmentar per no avan
car, en absolut, possibles conclusions de la comissió d'inves
;igació- dins els contractes; els pocs contra~tes exami~ats: La 
nostra rotunda resposta es: SI, senyors dlputats, eXlstelxen 
contractes i fets dins aquests contractes de molt dubtosa 
legalitat, hi ha irregularitats administratives, existeixen molts 
de punts obscurs dins la contractació administrativa que hem 
pogut estudiar de la Comunitat Autónoma. Existeixen mo
tius, irregularitats, legalitat dubtosa i per aixó és necessari 
que el Parlament sense cap prejudici, sense fer conclusions 
previes, i jo no en vull fer, establesqui la veritat completa i 
posi en marxa, que aixó és tan important com el segon, els 
mecanismes administratius i legislatius per evitar situacions, 
les quals ara intentaré explicar encara que resumidament, 
pens que tots vostes les coneixen, peró intentaré explicar-les, 
que s'estan convertint en habituals i que són molt negatives 
tant per a les finances de la Comunitat Autonoma com per 
al seu mateix funcionament. 

Ara parhlvem fa un segon del desenvolupament estatutari. 
Nosaltres creim que una de les parts més importants, una de 
les feines més decisives que pot emprendre la Comunitat 
Autonoma és la feina de la transferencia en els contractes 
administratius, i ara veuran per que. 

Quins són aquells fets coneguts? Comencem per l'informe 
del Tribunal de Comptes de 1990. Aquest informe analitza 
contractes d'obres de la Comunitat Autónoma, i n'analitza 
una mostra: 33, i és el primer any que els analitza, perque 
les feines del Tribunal de Comptes, molt al contrari del que 
deia la vice-presidenta del Govern ara fa un poquet, no po
den abra~ar de tot, tot, cosa que sí que podria fer el Síndic 
de Comptes d'aquí. Analitza obres només i no analitza 
serveis, en els serveis encara hi podria haver segurament, 
després del que hem vist, més situacions dubtoses o més 
situacions irregulars. Vegem quines són aquestes. 

Hi ha irregularitats administratives en que no entraré, 
pero que són bastant importants, les dic nlpidament: En el 
20% deIs contractes no hi ha manera d'identificar si el plec 
de condicions es correspon amb el contracte, ho diu el Tribu
nal de Comptes. En el 50% deis contractes examinats no h1 
ha consignació pressupostihia determinada, situació política
ment molt important perque demostra que els pressuposts 
que presenta el Govern i que aprovam aquí no tenen el 
nivell de concreció que haurien de tenir. En el 25% deis 
casos hi ha dílacions en la tramitació, dilacions de més de sis 
mesos en la tramitació, quan aquestes obres, les directes, es 
fan totes per via d 'urgencia i amb canicter extraordinari, 
curiós; en aquestes no entrarem, són irregularitats, diríem, 
importants, pero menors. Anem a les més grosses. 

--

33 contractes, he dit, examinats; deIs 33, 3 per sub
hasta, import: 734 milions; baixes d'aquells contractes: 
96 milions, més del 10%, esta bé. 30 de contractació 
directa, import: 936 mílions; baixes de 936 milions: 3 
milions, menys del 0'3%. Jo crec que és molt important 
pensar que en tots els contractes fets per sub hasta hi ha 
hagut baixes de més del 10% de mitjana i que en tots els 
contractes fets per contractació directa no hi ha hagut 
rebaixes. Si allargassim aqueix tema, podríem dir que el 
Síndic de Comptes, el Síndic de Greuges, la dotació 
adequada al Parlament, subvencions a balquena es podri
en pagar només que les obres es fessin per subhasta. 

Pero anem a més. DeIs 30 contractes, 22 no tenen 
altra justificació que perque no arriben al pressupost de 
robra de 30 mílions, ni són urgents ni són extraordina
ries. Es declaren urgents 6 contractes i tarden dotze 
mesos a fer-se. Examinada la documentació, hi ha totes 
les ofertes i totes es passen del valor base d 'adjudicació 
i rúnica que no hi és és la que s'adjudica, irregularitat. 
D'un altre contracte, se'l vol definitiu ( ... ) abans de 
signar el contracte, es queixen els contractistes deis inte
ressos i de les despeses bancaries, se'n queixen i posen 
l'aval definitiu abans de la signatura del contracte, passa
ré. Bé, el 35% deis contractes, els més importants, 
s'executen en quinze dies, en quinze dies, quan el pla 
d'execució dei a de tres a sis mesos; un s'executa abans 
de ser signat. 

En una paraula, les irregularitats que el Tribunal de 
Comptes detecta són realment importants, pero, només 
són aquestes? No, senyors. 

1 no vull parlar del túnel de Sóller, del qual es parla
ra molt més i no sabem com acabarem, ni vull parlar 
deis ponts que cauen quan es fan autopistes, deIs quals 
s'hauria d'haver parlat un poquet més, sinó que parla
rem del Joan March. 

Aquestes irregularitats, on deiem que les obres es fan 
abans de ser contractades o que en dos dies es fan unes 
obres que havien de tardar tres mesos, s'analitzen en el 
Joan March. Primer tema deis contractes d'adjudicació 
directa de la Conselleria de sanitat en el Joan March: 
Totes les obres s'adjudiquen a Construccions Llabres 
Feliu S.A., i endemés, les obres que sumen bastant més 
de 250 mílions de pessetes se subdivideixen en menys de 
30 mílions, per que? Per poder anar a contractació 
directa. L'll de juny se signa un contracte de 16 mílions 
de pessetes i el 30 de juny es paga una certificació deis 
16 milions de pessetes, en quinze dies, rapidesa. El 18 de 
juliol se cita per contractar aquests 24 milions de pesse
tes i busques i dia 18 de setembre se signa el contracte, 
dia 25 robra esta acabada i és cobrada, hi ha la certifi
cació, no sé ( ... ) es cobra, no ho diu. Dia 17 de setem
bre, una altra adjudicació del mate ix tipus, també a 
Llabres Feliu, i s'acaba dia 26 de setembre, l'obra és de 
22 mílions de pessetes. Totes aquestes obres, n'hi ha 
moltes més, estaven fetes abans de contractar-se: aixo és 
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ma molt greu irregularitat, molt greu irregularitat, i s'adjudi
Juen a aquel! senyor també d'una forma també irregular. 

1 no parlam deIs 15.000 mitions de pessetes, que no els ha 
nvestigat ningú, al'a hi haurem d 'entrar i no es fa la comis
,ió d' investigac ió. il1verti ts per Ibasan, totes per adjudicació 
:Ii recta i no entram en els 5.000 milions de pes etes invertits 
Jer 1bavi i 110 entram en talues inversiolls d 'empreses públi
~ues. 

Jo cree, senyors diputats, que el que he dit justifica de 
sobra una comissió d 'investigació . Que un estalvi el 'un mí
nim del 10% en les obres públiques, en les obres i serveis de 
la Comunitat Autonoma és més que justificatiu de la comis
sió d 'investigació. Cree que justificar una comissió d'investi
gació és coneixer per que es produeixen aquestes irregulari
tats , pero cree que justificar una comissió d 'investigació és 
coneixer per que una obra es contracta després d 'estar aca
bada, per que no existeixen partides pressupostaries, per 
que, senyors diputats, els contractistes sempre són els matei
xos o quasi els mateixos, se'ls contracta directament. no fan 
cap rebaixa i cobren o certifiquen abans o quasi al mateix 
temps que l'obra s'executa. 

Per tot aixo, senyors diputats, és imprescindible posar en 
marxa aquest procés de la comissió d 'investigació; per tot 
aixo, és imprescindible donar transparencia a la feina de la 
Comunitat Autónoma, a110 altre, senyors diputats, és obs
curantisme, a11 'altre és donar a pensar no només als dipu
tats, sinó també als ciutadans. Si vos tes creuen que tot el que 
s'ha dit no justifica d'una forma sobrada que aquest parla
ment entri a saco, a tope en les contractacions de la Comuni
tat Autonoma és que, el seu sentit de la transparencia de la 
democr:kia, l'han perdut per desgracia. 

(L'Hble. Sr. Vice-president primer substitueix el Molt 
HbLe. Sr. President en La direcció del debat). 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Alfonso. Altres grups que vulguin intervenir? 
Pel Grup MIXT, té la paraula el Sr. Peralta. 

EL SR. PERALTA I APARICIO: 

Gra.cies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. tracta
rem d'intervenir sobre aquesta proposició sobre la creació 
d'aquesta comissió no permanent que proposa el Grup Parla
mentari Socialista. La meya intervenció la dividiré en dues 
parts. 

Una primera per anunciar que, per part del Grup Par
lamentari MIXT, no es donara suport a aquesta proposta, 
fonamentalment per una qüestió de caracter tecnic, perque 
demanar la creació d 'una comissió no permanent d 'investiga
ció que analitzi o fiscalitzi o investigui, que seria la paraula 
correcta, que faci una investigació exhaustiva, que entri a 
saco , com s'ha dit aquí fa un moment, en totes les contracta
cions que s'ha fet durant els anys 90, 91,92 i 93 ens sembla 

una autentica barbaritat; en tot cas, que aquí es derna_ 
nés una comissió d 'investigació per a una qüestió en 
concret, ho podríem discutir, pero aquesta amplitud en 
la historia de les comissions d ' investigació que s'han 
creat en la vida parlamenuhia. en la jove vida parlamen_ 
tar ia d 'aquests darrers anys a tot l'Estat no havia vist 
mai una In'oposta el 'aquestes característiques. Per 
aquesta qüestió per part e1el Grup Par lamentari M1XT, 
no es donara suport a aquesta proposta. 

Peró com he dit, dividiré la meya interven ció en 
dues parts, entraré ara en la segona parto 

Vet aquí que avui hem descobert, jo cree que no ho 
hem descobert avui , que en aquest parlament hi ha un 
calamar, entre cometes, un "calamar" que es dedica a 
t irar tinta per tapar, supos, allres coses. Tirar tin ta per
que 110 es vegin altre qüestions. Com que aquí a qui 
més qui manco agrada la pesca, tractaré fer neta la tinta 
i anal' a la qüestió. Ja ha vaig dil1en Ulla altra interven
ció que hi va haver sobre un tema similar, on també es 
demanava .la creació d 'una comissió el investigació. em 
sembla que era per al tema de Can Sales, on vaig dir que 
jo no creía en les comissions d'investigació, i no hi creia 
pel resultat que han tingut en altres parlaments, em 
referiré concretament al parlament de l'Estat, al Con
grés de Diputats 00 es va crear una contissió el investi
gació per al cas F ilesa quin n 'ha estat el resultat? Un 
embull, no s'ha arribat a res' tinta i més til11..'\. dietes i 
més dietes, supos ¡ara s'ba creat una alt1'a comissió 
d 'inve tigació que segurament que 110 arribara a res, la 
comissió creada per al tema del ca Roldán. 

En el Consell Insular de Menorca es va proposar la 
creació d'una comissió d'investigació, que no va arribar
se a fer , es va considerar que una comissió permanent 
podia fer aquesta feina de recollida de dades sobre un 
tema concret sobre un tema que tots record en i que 
aquests dies veig que es torna a posar d'actualitat el cas 
Empsa, el cas deis peixos a Menorca i encara que jo 
tenia imeres que s'arribés al fons d 'aquesta qüestió 
tampoc no s'hj va arribar. Tema de peixos tema de 
calamars, tot va per alla mateix. 

Per tant, la interpretació que faig avui d'aquesta pro
po ta és que aquí el que es vol és que amb aque ta 
amplitud i amb el que diu el p'unl segon d'aquesta pro
posta que diu que actuara de forma continuada dins j 

fora del període ordinaJi de sessions ¡que s'ell.'tingira en 
concloure la tasca que motiva la se va creació senyores 
i senyor diputats, a¡;:o que es demana aquí és la creació 
del Fbi aquí, a la Comwtitat Autónoma encara no 
tenim po licia autónoma i ja avui ja se'ns (Oo.) aquí la 
creació e1el Fbi de la Comunitat Autonoma perque, 
amb aquestes prerrogatives, només hi falta afegir que 
podran entrar i sortir dels domicilis per veure la docu
mentació i actuar amb total impunitat. 

d 
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Evidentment, si el Grup Socialista, encara que el seu 
portaveu titular des de fa un temps, després deIs can vis que 
hi va haver de portaveu en el Grup Socialista, se'n va cada 
vegada que jo surt a intervenir en aquesta tribuna, ara es 
veu que no li ha agradat a~o de ser Fbi i se n 'ha anat, veig 
que avui ha aguantat un poe més que altres dies, si no li 
agraden les coses que aquí es diuen, si el Grup Socialista 
considera que realment hi ha irregularitats, com aquí s'ha 
dit, en aquesta tribuna, que hi ha una dubtosa legalitat en les 
actuacions que s'han fet per part ele les contractacions del 
Govern de la Comunitat i deis responsables de les empreses 
públiques, si hi ha aquestes irregularitats administratives, i 
s'ha dit que darrera d'una irregularitat administrativa nor
malment pot venir un altre tipus d'irregularitat, acto s'acaba 
de dir en aquesta tribuna fa un moment, si realment tenen 
aquesta qüestió. emprin la via, el Grup Socialista, a la qual 
ens té acostumats, que duguin aquest tema per la via judicial, 
en la qual són especialistes; el seu secretari general, el qual, 
per cert, ha sortit per aquí i després he recordat que parlava 
de l'hospital Joan March, quan he sentit Joan March he dit: 
Sé, si que va gros acto, perque ja parlen aquí del Sr. Joan 
March. Pero m'han dit: No, és l'hospital. Pero, és clar, eH no 
ha dit I 'hospital, e11 ha dit Joan March i jo he pensat: Mare 
meva, ara sí que va gros a~o. 

(El Molt Hble. Sr. President repre,¡la direcció del debat) . 

EL SR. PRESIDENT: 

Vagi a la qüestió , Sr. Peralta, per favor . 

EL SR. PERALTA 1 APARICIO: 

Sí, sí, em centr en la qüestió. 

Que vagin per la via judicial, que és una cosa en la qual 
tenen especial..., pero alerta, no s'equivoquin i els surti mala
ment, si van per la via judicial, jo cree que aquesta és una via 
que s'ha d'emprar quan realment es té una claredat i una 
Seguretat en les afirmacions que es fan. Ara, si a110 altre que 
es vol fer és pujar dalt aquesta tribuna a tirar tinta, a crear 
Un caliu artificial, polític per tenir dema un titular a la 
premsa i tot a~o, per part meva, no comptin que hi hagi el 
meu suport a aquest tipus de comissió d'investigació. 

Crec que la via és una altra, la via és fer una crítica 
constructiva de les actuacions que es considerin que no són 
correctes i que, evidentment, si es cometen irregularitats o es 
t~nen indicis de possibles delictes darrera d 'aquestes irregula
rttats, On 'ha d 'anar és als tribunals i no emprar aquesta 
t ribuna per fer aquesta casta d 'apologies a les quals ja ens 
tenen acostumats moltes vegades i endemés amb el antece
dents que he explicat d 'altres comi sion d investigació i deis 
~ants i tams de casos que hi ha pende l1l a n ivell estatal, crec 
JO que el Grup Socialista no és qui esta més legitimat per 
de:l1~na r aquest tipus de conússions d ' investigació. Moltes 
gracle . 

=-

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Peralta. Pel Grup PSM i EEM, Sr. Orfi
la, té la paraula. 

EL SR. ORFILA I PONS: 

Sr. President, senyores i senyors diputats. El nostre 
grup no parlara de fauna marina perque potser és cert 
que hi hagi algun calamar en aquesta cambra, pero 
també cree que hi ha una c1asse de gerret molt mala 
d 'escatar. 

El Pie del Parlament de les IIles Balears podra acor
dar la creació d 'una comissió el 'investigació sobre qual
sevol assumpte d'interes públic dins l'ambit competenci
al de la Comunitat Autónoma; assumpte d'interes públic 
dins l'ambit competencial, les conclusions d'aquestes 
comissions, que no seran vinculants per als tribunals ni 
afectaran les resolucions judicials, hauran de plasmar-se 
en un dictamen que sera discutit en el Pie de la Cambra; 
assumptes el 'interes públic. 

El Grup parlamentari Socialista propasa avui la crea
ció d'una comissió d'investigació sobre la contractació 
d'obres i serveis per part del Govern de la Caib, de les 
empreses públiques i deis organismes autonoms de la 
Comunitat durant els anys 90, 91, 92 i 93. És d'interes 
públic la qüestió que proposa investigar el Grup Socia
lista?, és d'interes per als ciutadans tot aUo que té a 
veure amb la gestió deis doblers públics? Senyores i se
nyors diputats, la desconfian~a deIs ciutadans respecte 
deIs qui gestionen la cosa pública és prou evident i sois 
fa falta que estudiem amb esment qualsevol de les en
questes d'opinió que encarreguen les institucions. Es 
queixen, els ciutadans, de poca claredat en la gestió i 
d'un encariment excessiu. Té, per tant, interes aclarir 
tot el que es refereix ales contractacions d'obres i serveis 
de la Comunitat, que pugen mils de milions de pessetes? 
Jo pens sincerament que seria molt agosarat atrevir-se a 
dir que no interessa a aque11s que paguen saber que es 
fa i com es fa amb els seus doblers. 

Per quin motiu, ido, investigar les contractacions d'o
bres i serveis? Esta perfectament clar que ha estat el 
propi Tribunal de Comptes qui, amb la seva fiscalització 
de les contractacions administratives de l'any 1990, ha 
detectat una realitat que, com a mínim, hem de qualifi
car de preocupant. Que el Tribunal de Comptes detecti 
que s'ha utilitzat de forma poc justificada -són paraules 
seves- el sistema d 'adjudicació directa en les contractaci
ons d 'obres, fins al punt que l'import total de les adjudi
eacions di rectes que el Tribunal ha examinat arriba a un 
total del 55% de I'import global de l'adjudicació de tots 
els contractes que han examinat és ja una dada prou 
preocupant com per justificar que el Parlament vulgui 
investigar-ho convenientment. 

~----------------------------------
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DeIs 33 contractes remesos per la Comunitat al Tribunal 
per a la seva fiscalització, 3 han estat adjudicats pel procedi
ment de subhasta i 30 pel d'adjudicació directa. 1 amb quin 
resultat un i altres? Uns resultats esgarrifants, que de les 
contractacions adjudicades per subhasta es produeix una 
mitjana de baixa del 10% , mentre que la mitjana de les bai
xes en les adjudicacions directes sigui soIs del 0'3% de les 
sumes totals, és una dada que realment m'impressiona; amb 
paraules més entenedores, de cada 1.000 milions de pessetes 
adjudicades per subhasta, senyores i senyors diputats, els 
ciutadans d'aquestes illes s'estalvien 100 milions; de cada 
1.000 milions adjudicats directament, soIs se n 'estalvien 3, i 
el 55%, com a mínim, del valor deIs contractes revisats s'ha 
fet pel pracediment que manco beneficia els interessos deIs 
ciutadans. Si, a més a més, no existeix la justificació de l'ex
cepcionalitat en la contractació directa, per exemple per 
matius de necessitat immediata, no creuen, senyores i senyors 
diputats, que és prou com perque es crel una comissió que 
estudil, investigui i arribi a conclusions?, o és que les xifres 
del tribunal del Comptes no són exhaustives, ja que. d'una 
banda, soIs entren en el control de les contractacions directes 
superiors -en els 25 milions- i tampoc no han fiscalitzat les 
contractacions de serveis? 

Mirin vostes si és important el volum de les contracta
cions directes que, per exemple, la darrera contestació del 
Govern remesa al nostre grup, respecte de les contractacions 
de la Junta d'Aigües, reflecte ix que, en els anys 92 i 93, de 
catorze obres contractades soIs una ho va ser per sub hasta i 
pujaren les altres no poc, pujaren, les altres tretze, més de 
200 milions, i així ens podrien detenir a analitzar cada una 
de les empreses públiques, cada conselleria per arribar a les 
mateixes conclusions. 

Té prou calat, la qüestió, com per voler que s'hi investi
gui? El Grup PSM i EEM va proposar recentment que es 
modifiqués el Reglament d'aquesta cambra per facilitar la 
creació de comissions d'investigació parlamentaries, i quan 
ho feiem, posavem l'emfasi en la qüestió que investigar, 
tractar d'aclarir el que realment ha succelt en l'actuació deIs 
governants, és un plantejament que s'hauria de considerar 
normal i afavoridor de la democracia, i insistÍem que quan 
es posa en dubte l'actuació deIs governants, haurien de ser 
aquests mateixos qui haurien d'impulsar la necessitat d'una 
investigació a fons, si no tenen res a amagar, si estan segurs 
que han actuat correctament. 

Una de les qüestions que han propiciat l'allunyament deis 
ciutadans de la política és la imatge de corrupció !ligada a 
l'exercici del poder; l'altra qüestió que ha fet enfora els ciu
tadans de la política és la dificultat creixent per aprofundir 
els mecanismes que permetin la transparencia en la gestió 
deIs interessos públics. 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 democracia per treure a llum les 
propies faltes, els seus defectes, i no ho dic jo , ho diu Victo
ria Camps, la prestigiosa catedratica d 'etica. 

Deia fa poes dies el illaxim dirigent del PP, el Sr. 
Aznar, en una entrevista radiofónica, que el principi de 
presumpció d ' innocencia aplicable a qualsevol ciutada 
en un estat de dret s'ha d'acom panyar, en el cas d'a
quells que detenen els mecanismes del poder per repre
sentació deIs vots populars, en la constant disposició a 
demostrar que qualsevol sospita que pugui afectar aquest 
exercici és absolutament fiscalitzada fins a esbrinar totes 
les possibles responsabilitats, i feia, el Sr. Aznar, refe
rencia a la necessitat que el Govern de l'Estat donés 
més facilitats per crear comissions d'investigació parla
mentaria, unes comissions que, ha recorclava. no partei
xen de la presumpció de culpabilitat de ningú, sinó de 
la neeessitat de deixar perfeetament demostrada la seva 
innocencia. L impuls democratic, la regeneració de la 
vida pública que reclama e l PP amb veu ben alta en el 
Congrés de Diputats i que acusa el Psoe ele tenir coses 
a amagar 'luan no es consútueixen les comissions d'in
vestigació parlamentaries que el PP propasa passa per 
la transparencia més absoluta. 

Qui té por que l'investiguin?, que en pot sortir, 
d'una comissió d'investigació parlamentaria, sobre les 
contractacions d'obres i serveis que els pugui preocupar, 
senyors del PP?, perque no la feim, ido? 

EL SR. PRESIDENT: 

Prec silenci als diputats. Continul, Sr. Orfila. 

EL SR.ORFILA 1 PONS: 

Gracies, Sr. President. 

Hi ha algú que tengui la consciencia prou intran
quiL'la com per no voler obrir absolutament les pOltes de 
les seves actuacions perque el Parlament les contro1i, les 
fiscalitzi? No ho puc creure cree que no. Hi ha algú que 
pot ostenir aquí en el Parlament ele les liles, que no és 
bo a ca nostra en aquest parlament, que no és desitja
ble. que no és conecte demanar el mateix que ells recla
men en el Congrés deIs Diputats, i a les paraules del Sr. 
Aznar em remet, una i una altra vegada, en diferents 
declaracions que ha fet el seu maxim dirigent? és possi
ble que a Madl'id el PP exigeixi, des del punt de vista ele 
la transparencia com UD deIs objectius de la regeneració 
de la vida pública allo que avui vostes estan disposats a 
impedu' que es facin ea aquest parlament?, hi ha algó 
que pugui dir, sense posar-se vennell eI 'empegue'iment, 
de vergonya que en el Parlament de les llies no hem ele 
voler demanar el que en el Congrés de Diputats es con-
idera Iluitar contra la perversió del si tema democratic 

-parau les e1el Sr. Aznar- i que es posa com a condició 
per reemprendre el dialeg entre les forces parlaOlentad
es fins al punt de posar eom a cOl'ldició que el Govern 
de J Estat i el grup que ti dÓl'la supon doni facilitats per 
crear aquestes comissions d ÍJwestigació?, posar-ho CO!11 
a condició perque qüestions de e1esenvolupamem consti-

< 
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¿En qué concluye el informe? en unas conclusiones y en 
unas recomendaciones. Pues bien , no existe ninguna reco
mendación, ninguna, que haga referencia ala contratación 
administrativa, y sólo hay una conclusión, que es la conclu
sión b-5, que constata lo que es una realidad en todas las 
administraciones, constata que la adjudicación directa en 
todas las administraciones, dice, es mayor que la subasta; 
pues bueno, nihil (. .. ) sole, por utilizar el aforismo latino, no 
se descubre nada nuevo. como después tendré ocasión de 
poder exponer. 

Queda acreditado, por tanto, que ni en ese informe, ni en 
sus recomendaciones, ni en sus conclusiones se contiene 
manifestación alguna que justifique irregularidades o alcances 
que justifiquen la creación de una comisión de investigación. 

¿Qué críticas hacen ustedes aquí? Las de siempre, no 
son nuevas. Críticas con acusaciones de arbitrariedad, con 
menoscabo a los intereses de la Comunidad Autónoma, y yo 
creo que críticas poco justificadas. 

En ningún momento e Tribunal de Cuentas ha dicho que 
exista un abuso en la contratación directa, lo repito, sino que 
ha habido una utilización grande, y esta modalidad de cons
tatación, que es libre y justificada en supuestos excepcionales, 
es decir, en casos concretos, por un motivo, que puede ser la 
escasa cuantía de las obras, de acuerdo con el presupuesto 
de la Comunidad Autónoma hasta 30 millones de pesetas, 
por urgencia y otras, y se consideran urgentes, a efectos de 
contratación directa, aquellas obras que no pueden demorar
se, y muchas de las obras contratadas, Sr. Orfila, parece que 
esto usted no lo sabe, ya lo repetí en otra ocasión , vienen 
motivadas por las inundaciones de esas fechas, que obligan 
a un procedimiento de urgencia y esa justifica la contratación 
directa, uno de los nuevos diez motivos de la Ley de contra
tos del Estado y del Reglamento que figuran para actuar de 
esa manera. 

¿Qué es lo que critican, pues? No critican el principio de 
legalidad, ese principio de legalidad no lo critican, porque se 
ha respetado en todo momento de forma escrupulosa, nadie, 
des de la seriedad y el rigor, puede criticar esa contratación, 
y si es así, hay que aportar la carga de la prueba y no decir 

. cuatro detalles y unas cosas que, con fecha de un motivo o 
de otro, parece que eso está hecho. ¿Sabe usted que obra era 
una de ellas? La instalación de rayos X en el hospital Joan 
March, esa es una obra que ... , vamos, yo no entiendo mucho 
de estos cometidos, pero me parece que las cosas son rápidas 
de hacer; otras cuestiones como construcción de aceras. Son 
conclusiones erróneas que ustedes hacen y que yo quiero 
pensar que no vienen desde la demagogia o desde la mala 
intención, no quiero pensar eso. 

Se ha hecho también la crítica de las pérdidas originadas 
por el sistema de contratación directa. Aquí ya hemos llega
do a lo último, han hecho la regla de tres y, de esa regla de 
tres , de esa proporcionalidad directa, dicen que la Comuni
dad Autónoma hubiese ahorrado tantos millones de pesetas, 
yeso no es serio porque ustedes están comparando sistemas 

heterogéneos; no se puede comparar una subasta, qUe 
siempre está por encima de 100 millones de pesetas, y 
claro, las bajas que hacen los contratistas son más ele
vadas. Pero si ustedes obtienen ese aserto y lo quieren 
aplicar, ¿saben ustedes cuántos cientos de millones se 
hubiesen ahorrado cuando gobernaban en el Ayunta
miento de Palma durante doce años? Hagan el cálculo 
porque es de interés y aplíquenlo también al aeropuer~ 
to de Palma, para explicarlo, que no ha ido por subasta, 
que lo apliquen al tema ese, no critico ahora la adjudica
ción, o lo hagan en la construcción de los cuarteles de 
la Guardia Civil, que aquí también se ha citado por 
alguno. 

Hay que hacer un aspecto comparado. Cogiendo el 
tomo del Tribunal de Cuentas referido a comunidades 
autónomas, podemos ( ... ) lo siguiente: Navarra, utili
zación generalizada del sistema de adjudicación directa; 
Andalucía, utilización excesiva, aquí dice excesiva, no 
dice grande, dice excesiva; Canarias, predominio de la 
contratación directa como forma de adjudicación; Extre
madura, el 85% de los contratos lo ha sido por concur
so, pero cuidado, porque no acredita las circunstancias 
para que sea por concurso; La Rioja, etc.; Madrid, en 
Madrid aparecen incluso adjudicaciones de contratos 
verbales, está prohibido por la Ley de contratos del 
Estado, pero bueno; Valencia, hay un montón ( ... ), 
textual: "Excesivo uso de la contratación directa". Y no 
quiero hacer ningún comentario más a este particular, 
sino simplemente nos comparamos cómo estamos con 
los demás. 

Como conclusiones -y con esto acabo-, la pregunta 
es: ¿Está justificada la contratación directa en el año 
1990, cuando hay procedimiento de urgencia, como eran 
en general las obras que estamos comentando por inun
daciones? yo creo que sí, razones de urgencia y las de 
cuantía, que antes explicaba, las justifican. La segunda, 
en la contratación administrativa, ¿el procedimiento 
elegido para la selección de contratistas ha sido el idó
neo? Sí, ha sido el idóneo. La tercera, de las actuaciones 
seguidas en materia de contratación, ¿se han derivado 
perjuicios para la Comunidad Autónoma? No, esa regla 
de tres que ustedes hacen, ese planteamiento, no sirve . 
y por último, la última y definitiva, es que no existen 
razones objetivas en este caso que aconsejen la creación 
de una comisión no permanente para investigar estas 
cuestiones. Gracias, Sr. Presidente. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gra.cies, Sr. Jaén. Sr. Alfonso, té la paraula. 

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEV A: 

Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr. Orfila, 
moltes gracies per la seva intervenció, jo no valía parlar 
del que predica i no creu el PP a Madrid, pero voste ha 
ha dit i reprodui"t; moltes gracies. 

======~======~~========~~======~~======~======~~====~==~~ 
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tucional, com és l'elecció del definitiu Defensor del Poble, 
es puguin realitzar? 

Escoltarem una nova demostració del doble llenguatge 
que tant de mal ha fet a la credibilitat del sistema democra
tic? Pero no, jo pens que no, que avui el Parlament, de ma
nera unanime, unclnime no, pero els grups majoritaris d'a
quest parlament donaran avui una passa en favor de la trans
parencia, de la regeneració de la vida pública i fer créixer la 
credibilitat del sistema i demostrar que realment s'esta, des 
de 10ts els punts de vista, des de tots els grups, o des de quasi 
1Ots, disposat a esbrinar qualssevol actuacions dutes a terme 
en la gestió deIs interessos deis ciutadans. que per a ac;o ens 
van elegir. 

Per ac;o, a més a més de manifestar de forma inequívoca 
el nostre absolut suport a la creació d 'una comissió d 'investi
gació, cridam, instam els altres grups de la cambra a votar en 
el mateix sentit; els demanam simplement un vot en favor de 
la transparencia. Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Orfila. Pel Grup PP-UM, Sr. Jaén i Palacios, 
té la paraula. 

EL SR. JAÉN 1 PALACIOS: 

Gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores diputados. Hoy, 
como ha defendido aquí el Sr. Alfonso, defiende, su grupo, 
con el apoyo del diputado Sr. Orfíla y de su grupo la crea
ción de una comisión de investigación y la ciñe al objeto 
concreto, que es la contratación de obras y de servicios, para 
ser exactos, de servicios públicos, que es lo que dice el Regla
mento de contratos del Estados y la Ley de contratos del 
Estado, pero en toda la Comunidad y no sólo al año 1990, 
sino a los siguientes, hasta el año 93. 

Iniciaba el Sr. Alfonso su intervención refiriéndose a la 
comisión de investigación y hacía dos preguntas, es que, 

; "evidentemente, la primera que hay que hacer es: ¿cuál es el 
alcance de una comisión de investigación? o, si se prefiere, 
¿qué es y para qué sirve?, o con mayor precisión, ¿para qué 
debe servir? Y se puede definir el término como un órgano 
que se crea, en este caso lo dice el Reglamento, una comisión 
no permanente, a la que se le encomienda un trabajo, que en 
este caso es el examen de unos hechos, pero unos hechos que 
tengan entidad suficiente, no unos hechos cualesquiera, al 
objeto de determinar responsabilidades de carácter político. 

de esa def.inición por tanto, e desprende la neeesidad de 
~ue existan esos h.echos con entielad suficiente repito, para 
Investigar y no ó lo se puede justifical" con dudas razonables, 
elUdas Calte ianas. eluela metódicas ni mera irregularidades 
<1clll11n istrati vas. 

¿Qué se dice en su escrito? En su escrito no se dice nada. 
no hay ninguna exposición de motivos para pronunciarse 
SObre ella. pero el discurso que ha hecho el portavoz socialis-

ta tampoco nos aportado mayores datos de interés. Se 
entremezclan diversos aspectos del tribunal de Cuentas, 
del informe del año 90, y se hacen sobre ellos juicios 
extemporáneos e incluso se hace un oráculo ya, lo del 
año 93, 92 y 91, prejuzgando hechos que todavía ni se 
han producido; aquÍ hay una clara presunción del Gru
po Socialista. 

y ya que todos ustedes se han referido al informe del 
Tribunal de Cuentas, yo no sé si lo han estudiado con 
detenimiento y con profundidad. yo sí que confieso que 
lo he hecho, pues vamos a comenzar por ese informe del 
Tribunal de Cuentas, en los aspectos que aquí son de 
debate y de cuestión en este momento. 

¿Qué hace el Tribunal de Cuentas? La función fisca
lizadora y de control de acuerdo con su ley orgánica y 
con el reglamento que la desarrolla, y en el apartad del 
tema que debatimos, de la contratación administrativa, 
su contenido, del informe, es el que es y no el que unos 
u otros quisiéramos que fuese; por tanto, la realidad 
debe acabar imponiéndose. ¿Y qué observaciones se 
hacen de su lectura detenida? Pues una de ellas, que hay 
deficiencias, pero deficiencias, no otra cosa, deficiencias. 
¿En qué se producen esas deficiencias? En el procedi
miento de contratación, aquí se ha señalado que los 
informes de la asesoría jurídica a veces imposibilitan o 
impiden identificar el pliego de algunos contratos, que 
falta en alguno de los expedientes el certificado de exis
tencia de crédito, dice que falta, no lo tienen allá, lo que 
no quiere decir que no existiera el certificado de existen
cia de crédito y que hay dilaciones en la tramitación de 
los expedientes, pero yo creo que son deficiencias de 
muy poca entidad, y no yo solamente, sino cualquier 
persona entendida en la materia, deficiencias de muy oca 
entidad, a pesar de que el Sr. Alfonso piensa que tienen 
otra dimensión. 

Analizan el informe del Tribunal de Cuentas, los pro
cedimientos de la elección de la contratación y se fijan 
en subasta, en el concurso y en la contratación directa. 

Respecto a la primera, hay que decir lo que dice el 
informe: liNo se han observado deficiencias relevantes". 
Concurso, no hay, del muestreo no aparece ninguna 
obra por concurso. y de la contratación directa destaca 
una cosa, y la cita o textualmente: "Ha habido una gran 
utilización del sistema de contratación directa ", página 
35, pero no dice que esté poco justificada como usted, 
Sr. Orfila,a firmaba, eso no lo dice en el informe, en la 
página 35 eso no lo dice. 

Luego, respecto de las medias de las bajas, que tam
bién se han indicado aquÍ, hay esas diferencias, que son 
notorias, como después veremos, explicaremos por qué. 
Respecto a los avales, es una cuestión muy puntual, 
como otras cuestiones de no publicación en el Boletín 
Oficial del Estado de las contrataciones de adjudicación 
definitiva. 

~ .. ----------------------------------------
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Sr. Jaén, no valla pena contestar-li, la veritat. Jo crec que 
quasi tot és defensable, excepte la falta d'etica, i voste aquí 
ha defensat la falta d'etica. Mai no podra justificar, per 
rnoltes voltes que li doni, per moltes comparacions que faci, 
per molt que vulgui justificar que la Comunitat Autonoma 
contracta millor quan paga el 10% més que quan el paga de 
rnenys, mai no ha justificara, i sobretot, Sr. Jaén, i aixo és 
irnportant, la simple sos pita que existeixen irregularitats que 
perjudiquen la Comunitat Autónoma, haurien de dur, a 
voste en primer !loc, a tots els diputats i a tot el Govern a 
voler-lo aclarir immediatament, no havíem d'haver estat 
nosaltres qui duguéssim aquí aquesta comissió d 'investigaci
ó, hauria d'haver estat el Govern via Mesa qui la proposas. 

Jo només li'n citaré una, i no ja del Tribunal de Comptes, 
del Tribunal de Comptes voste dira que són deficiencies, 
sera molt deficient, senyors diputats, que el Tribunal de 
Comptes digui que una contracta ció se certifica abans de 
signar el contracte, aixo és una deficiencia, és una deficien
cia que obres ca1culades per a tres mesas o per a sis mesas se 
certifiquin en el 60, 70, 100% en quinze dies; evidentment, 
l'eficacia en la gestió d'aquells contractistes és una eficacia, 
senyor portaveu del PP-UM, de la qual Ji diria que totes les 
contractacions les fessin amb e!ls. És ciar; és clar, no, aquell 
contractista tenia l'obra feta o mig feta i adjudicada verbal
ment abans de I'adjudicació del contracte i aixo ha saben tots 
vostes, i ja no parl del Tribunal de Comptes, no parl del 
Tribunal de Comptes perque només em quedaria dir: Obres 
urgentíssimes per inundacions; i tarden un any afer-les? 
Devien ser molt urgents. devien ser urgentíssimes, tarden un 
any afer-les. 

Ara deixaré el Tribunal de Comptes; m'he molestat, no 
sé si voste també, voste només ha vist uns raigs X de cinc 
milions de pessetes en la contractació al Joan March de Lla
bres Feliu, pareix que només ha vist aixo, pel que he esmen
tato 

Hem sumat els dos-cents i busques de milions que sumen 
aquesta obra i tata l'obra es realitza en les mateixes dates, 
entre el primor de 1991 i la tardar de 1991, s 'hi realitzen 
tates i són obres encadenades o que es fan al mateix temps, 
són obres que haurien de ser d'un sol contracte, d'una sola 
adjudicació, aixo hauría estat el correcte i, a la millar, no 
hauria estat l'empresa aquesta, la qual, per cert, no és una 
empresa, com ha diría jo, no és una empresa poc coneguda 
dins els ambits de la Comunitat Autonoma, sinó molt cone
guda per les múltiples relacions que té amb alts carrecs 
d'aquesta comunitat, i així ho hem de dir , és la que se'n duu 
totes les obres dividides en partides de 20, 24, 25 mílions i 
que s 'adjudiquen directament qualque vegada, se signa el 
COlltracte quan l'obra estava acabada. 

No sera uns raigs X fer una solera. enrajolar, fer despat
xOs, aixo no es fa en quinze dies j voste ho sap de sobra. 
Aquesta obra és una obra que es feia d'una forma continua
da j s'anaven fen t contractes a mesura que el Sr. Llabrés 
feliu volia cobrar les certificacions -Sr. Conseller ( ... ) a la 
seva epoca, miri-ho i ho veura-: aixo és irregular, no només 

> 

és irregular perque en totes aquestes obres no hi ha ni 
una pesseta de rebaixa, ni una pesseta de rebaixa. sinó 
que és irregular perque no es fan abans les obres que els 
contractes, sobretot a dins l' Administració pública. 

sr. Jaén i senyors del PP, vostes han dit molts vega
des que era imprescindible a Madrid, aquí no, dignificar 
la vida política, ho han dit moltes vegades, vos tes no 
creuen en la dignificació de la vida política, vostes són 
uns absoluts obscurantistes quant a la dignificació de la 
vida política, vostes afavoreixen tates les practiques 
irregulars i que poden dur a qualsevol tipus de movi
ment de doblers públics amb aquesta actuació, vos tes 
mai no podran defensar l'etica perque jo pens que no 
saben que éso 

EL SR. PRESIDENT: 

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

EL SR. ORFILA 1 PONS: 

Gracies, Sr. President. Els he de confessar, senyores 
i senyors diputats, que jo imaginava que el PP hauria 
escollit per fixar la seva posició respecte d'aquesta pro
posta un conegut diputat que té fama d'ametrallador, 
pero s'ha estimat més estrenar el nou portaveu i jo crec 
que els ha sortit el tir per la culata, els ha sortit el tir 
per la culata i ha ferit el seu maxim dirigent: allo que el 
Sr. Aznar reclama a Madrid com a condició per dialo
gar, per fer possible el consens en qüestions institucio
nals, en qüestions de desenvolupament constitucional, es 
nega aquí, i he de recordar-li les paraules del Sr. Aznar, 
on és, senyores i senyors diputats del PP l'actitud que 
demana el Sr. Aznar, aquesta constant disposició a de
mostrar que qualsevol sospita que pugui afectar l'exerci
ci del poder és sempre absolutament fiscalitzada per 
l'oposició fins esbrinar tates les possibles responsabili
tats?, aquesta necessitat que reclama el Sr. Aznar que 
tots els governs donin més facilitats per crear comissions 
d ' investigació parlamentaríes?, que quan hi hagi una 
mínima sospita, per petita que sigui, s'obrin les portes 
a la transparencia? 

Avui, quan les senyores i els senyors diputats del PP 
han impedit o impediran amb el seu vot la creació d'una 
comissió d'investigació, actuen com el presumpte pare 
que es nega a fer-se la prava genetica cramosomica per 
veure si és o no seva la paternitat; és evident que si la 
decisió depengués d'un jutge ho tendrien clar, vostes és 
son pare, Sr. Jaén. voste és son pare. 

(Rialles) . 

Si estan perfectament justificades, com deia el Sr. 
Jaén, les contractacions, via ampla, sen yo res i senyors 
del PP, obrim portes i finestres a la transparencia, com 
deia Goethe, Sr. Jaén , a voste. a qui Ji agraden tant les 
cites: "Llum, més Uum 11 . Que alu-es comunitats autóno-
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mes tenen actuacions semblants? Mal de molt, conhort de 
besties, in o ens hem de conformar que les coses que els 
altres fan de manera incorrecta ens les apliquem nosaltres 
mateixos perque representa jo crec que moure's dins el fang 
i no ho hem de valer fer. 

Jo crec, senyores i senyors diputats del PP, Sr. Jaén, que 
ha comenc;at malament la seva estrena com a portaveu , ha 
comenc;at malament perque ha comenc;at per desdir allo que 
diuen els seus dirigents a Madrid, canvien blanc per negre en 
dir que aquí les prioritats, els objectius de transparencia, el 
plantejaments de regeneració ele la vida pública no tenen el 
mateixos esquemes no tenen les mateixes prioritats que 
tenen a Madrid, on estan en 1 'oposició. 1 aquest, ho repetesc, 
és el doble lIenguatge que tant ha fet enfora els ciutaclans de 
la política; avui hem fet una passa més per fer que aquesta 
encletxa es faci cada dia més profunda, tots en serem un poe 
culpables, vostes perque hi voten en contra i nosaltres, pot
ser, perque no els hem sabut convencer. Gnkies. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

EL SR. JAÉN 1 PALACIOS: 

gracias, Sr. Pre ¡dente. Sel10ra y señores diputados. Yo 
he venido aquí ha hablar del principio de legalidad, ha que
dado claro que se ha respetado ele forma escrupulosa. o he 
venido a hablar de ética, un debate que puede ser muy inte
resante, pero creo que el interlocutor, en este caso usted y su 
partido, no es interlocutor para hablar de estos temas, y no 
levante el brazo ni haga aspavientos sobre cosas que digo, 
porque son así. 

Yo he sentado un principio, que es corolario del estudio 
del informe del Tribunal de Cuentas y del examen del infor
me de todas las cuentas de esta comunidad autónoma, de 
todos los ayuntamientos, página 22 informe que recibido 
hace tres días justamente y dice lo siguiente de todos los 
ayu'ntamientos de Baleare : liLa selección del contratista 
adjudicatario se realiza preferen emente por contratación 
directa !'. Se ha sentado un principio, esto pasa habitualmente 
porque las obras son de menos de 25 millones de pesetas, 
porque hay urgencia, porque hay uno de los motivos que la 
Ley de contratos del Estado permite para contratos por 
contratación directa. Por tanto, esta comunidad autónoma no 
hace nada excepcional, está haciendo lo que todo el mundo 
hace porque se puede hacer así, por el principio de legali
dad. 

Pero yo le podría poner también algunos casos relativos 
a algunos ayuntamientos que ustedes gobiernan, está en el 
informe. Pero le vay a citar algunas cosas que conozco per
fectamente, por ejemplo, en el caso del Consejo Insular de 
Menorca cuando ustedes gobernaban . 

¿Saben ustedes, del año 88 al 90, cuando ustedes goberna
ron -Sr. Orfila, usted también echaba allí un brazo al Go-

bierno-? 65 obras, 65 obras; ¿saben ustedes cuantas 
contrataron por contratación directa? 56; ¿saben ustedes 
qué porcentaje es ése? El 85%; ¿saben ustedes qué 
porcentaje está por encima de la Comunidad Autóno_ 
ma? El 25. 

He puesto unos ejemplos porque a ustedes estas cosas 
hay que decírselas. ¿Sabe cuáles fueron las bajas de 
contratación directa de ayuntamientos que tuvieran 
ustedes en Menorca? Se las puedo leer: 0%, 0%, 2'6,2'1 
-vaya leerles porque, de ceros, hay muchos-, 0%, 0'8, 
1'3 y luego cuatro -las últimas que tengo aquí-: O, 0'8, 
O Y O. No vengan por tanlo, a decir cosas que o tienen 
fundamento, porque me parece que ustedes dan poco 
ejemplo en estas cuestiones. 

Por otra parte, es una evidencia que estos porcentajes 
siempre son inferiores en este sistema que en el procedi
miento eJe subasta. No saquen de ahí conclusiones erró
neas, que es lo que intentan sacar, conclusiones erró
neas , y lanzar en este caso no la tinta, (oo.) acusaciones 
que no son ciertas. 

E preciso modificar fa Ley de contratos del E tado, 
es preciso , no por voluntad política del Partido Popu lar, 
sino por una sentencia del tribunal de Estrasbw'go una 
entencia de noviembre del 93, que obliga a modificarla. 

Y ya por último, les diré que en temas de transpa
rencia y de dignificación de la vida política, nosaltres no 
tenim por de res, Sr. Orfita, no tenim por de res; n 'hi ha 
prOll, de transparencia; no tenim por de res. Gracies, Sr. 
President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Jaén. 

acabat el debat, passarem a la votació de la proposta 
de creació de la comissió no permanent d'investigació. 

Senyores i senyors diputats que voten a favor de la 
proposta, es volen posar drets, per favor? Gracies, po
den seure. 

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

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? 

25 vots a favor, 32 en contra, 1 abstenció. En conse
qüencia, queda rebutjada la proposta .de creació de la 
comissió no permanent d 'investigació. 

Arribat aquest punt, conclou el debat. Gracies a tots. 

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