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EL SR. PRESIDENT:
Senyores i senyors diputats. bones tardes a tots. Comen<;am aquesta sessió d'avui.

1.1) Pregunta RGE núm. 1578/94, de l'Hble. Sr. Diputat
Valen tí Valenciano i López l del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relatiya a la petició de documemació RGE núm.
731/93.
EL SR. PRESIDENT:
El primer punt correspon a les preguntes. i comen<;arem
per la 1578. elel Sr. Valentí Valenciano i López, del Grup
Parlamentari SOCIALISTA, relativa a res posta a la petició
ele doclmentació RGE núm. 731/93. Té la paraula el Sr.
Valenciano.

EL SR. VALENCIANO 1 LÓPEZ:
Gracies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Dia 3 mar<; de J'any passat, de I'any 1993. el Grup Parlamentad ocialista va demanar una altra documenració.
el mateix que ahír. sobre una empresa en la qual el
Govern participa, que e dill "Tradición y Calzados
France. .A:'. questa documentació 110 va arribar al
Parlamenl. Día 16 de desembre varem reiterar la petici ó
de documel1lació, tampo no ha arribal. Tenim I101ícies
que arribara segurament dema, pero com que volero
que hi hagi una con l<ll1cia a l Plen ari i:I'aixo no relira m
la pregunta. la mantenim. i volem una re posta del Goyerno Gracies.
EL SR. PRESIDEl\'T:

Gracies. Sr. Vaienciano. Té la paraula el conseller Sr.
Triav i HUl11ben.

============================================================~~
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EL SR. CONSELLER DE COMER\; 1 INDÚSTRIA
(cristófol Triay i Humbert):
Gracies, Sr. President. Sr. Diputat, de la mateixa manera
ahir se'm va clemanar que fes ardbar a la Mesa la p requ e '
l1ul1[a que 'havia demanat. conjunt..''l.ment amb aque1l3 .
"'quest:l i la que ve lespré , aquesta documentació entrara al
a
"
Parlal11ent dema le mall .
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busques de pessetes, amb la qual cosa hi ha un gran
desbordament pressupostari. Pero no només és aixó,
sinó que fins i tot els diferents programes de Presidencia, com pugui ser Presidencia del Govern, ser veis centrals, serveis generals. desenvolupament informatie, els
col'loquen com a treball tecnie feines fetes pel BOCAIB,
i el BOCAIB té un programa coneret i específico Es
traeta que el Govern expliqui tot aquest desgavell informatico Graeies.

EL SR. PRESIDENT:
EL SR. PRESIDENT:
Gracies. Sr. Triay. Vol tornar fer ús ele la paraula el Sr.
Valenciano? ]\io .

1.2) Pregunta RGE núm. 1579/94. de I'Hble. Sr. Diputat
Valentí Valenciano i López, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a resposta a la petició de documentació
RGE núm. 4654/92.
EL SR. PRE SIDENT:
La segona pregunta és la 1579, ta mbé del Sr. Valentí
Valenciano i López. del Grup Parlamentari SOCIALISTA.
relativa a res posta a la petició de documentació 4654. T é la
paraula el Sr. Valenciano.
EL SR. VALENCIANO I LÓPEZ:
Gnk ies, Sr. President. És un a empresa que esta en el
mateix cas que ¡'anterior. Ates que e l Govern s'acaba d e
comprometre a presentar la documentació dema, la podem
donar per retirada o per resposta, aquesta pregunta: el que
voste troba. Gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Valenciano. Prec al portaveu del Govern que
aquestes peticions de documentació, que hi ha hagut el compromís que entraran dema, efectivament entrin dem3.
. 1.3) Pregunta RGE núm. 1583/94, de I'Hble. Sr. Diputat
Valentí Valenciano i López, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a estudis o treballs tecnics que realitza
l'empresa "Soporte Informático Balear" a carrec deIs preso
suposts 1992.

E L SR. PRESIDENT:

L'\ tercera p regunta és la 1583. també de l Sr . Va le1l1í

Val~n ciano

i Ló pez. re lati va a estuclis o treba ll tecnic qu
reahtza I' empresa "So po n e Informá tico BaJea r ll a ca rree deis
press upo ts de l 1992 . Té la para ul a e l Sr. Va le nciano .

E L SR. VALENCIANO 1 LÓPE Z:
t G racie, Sr. President. Quan analitzam d e rally 1992 e l
¡reball tecni que f, la ec ió 11. ens lrobam que d'una
t,:v er ió preví t< a I'article 227. eI ' u n m ilió i nüg pe r treball
ecnlcs, en trobam que aquí realment hi ha ..¡. milio n ¡

Graeies. Sr. Valenciano. En representació del Govern
té la paraula la Vice-presidenta. Sra. Estaras.
LA SRA. VICE-PRESIDENTA DEL GOVER1\
(Rosa Estaras i Ferragut):
Gracies. Sr. President. En torn a aquest tema ten c
una relació de les factures i elel treballs: pero més que
res era degut a l' augment desmesurat d 'ori gina ls qu e
vare m publicar del BOCAIB que s'han produ'it als
d arrers anys. en mitj ans material s i personal destinat a
la Comunitat per teclejar i introducció dins els sistemes
informatics, es varen trobar insufieients i per aixo es va
optar que s'encarregas a serveis externs, i es va fer a una
entitat. a més, de disminui'ts sensorials, perque així
complíem dues funeions. la primera d 'arreglar aquest
problema, i la segona d 'ajudar una entitat de caracter
socia l. Moltes gr;kies.
EL SR. PRESIDE NT:
Gracies, Sra. Vice-presidenta. Vol tornar fer ús de la
paraula el Sr. Valenciano? Té la paraula.
EL SR. VALENCIANO 1 LÓPEZ:
Sí. Sr. President. Prim erament vull agafar la paraula
de la vice-presidenta, i que efectivament corrobori que
aquesta empresa, "Soporte Informático Balear" és de
disminu'its; pero és que a més hi ha una altra cosa, que
és a l que s'hauria de dona r resposta, i és com és possible que hi ha un program a que es diu "publicacions de
BOCAIB" alla on s'ha de carregar tota la comptabilitat
que fa referencia al BOCAIB, com és que figurin
comptablement , per exemple, al programa 1121, que és
Presidencia de Govern, treballs per al BOCAIB a tr avés
d 'aquesta empresa; al 126 1. serveis centrals. també hi
fig uren eomptablement treba lls per al BOCAIB d 'aquesta empresa: al 1263, serveis general , també hi fi guren
treba lls per al BOCAIB .

Que passa aquí, que tota Presidencia és treballs per
al BOCAIB. o que no empren aquest programa? Aixo és
una cosa bastant mala d ·explicar. i és a la qual haurien
ele donar res posta. Gracies.

~~~=========================================================================
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EL SR. PRESIDENT:
Gracies. Sr. Valenciano. Vol tornar fer ús ele la paraula
la Sra. Estaras? Té la paraula.
LA SRA. VICE-PRESIDENTA DEL GOVERN (Rosa
Estaras i Ferragut):
Quan hi ha un problema com el que he conta1. el Govern
li clóna solució. Moltes gracies.
EL SR. PRESIDEI\T:
Gracies. Sra. Estaras.
I.4) Pregunta RGE núm. 1652/94, de l'Hble. Sr. Diputat
Antoni Sansó i Servera, del Grup Parlamentari PSM 1
EEM, relativa a motius per a la concessió d'una tercera
prorroga a l'empresa concessionaria del túnel de Sóller.

EL SR. PRESIDENT:
La q uana pregunta és la 1652, del Sr. San ó i Servera, del
Grup PSM 1 EEM, relativa a motiu per a la concessió d' una
tercera prórroga a 1 empres concessionaria del tú nel de
Sóller. Té la paraula el Sr. San ó.
EL SR. SANSÓ 1 SERVERA:
Gnkies, Sr. P resident. egons el Dec ret 8611988 de Govern ele la Comunitat A LIlolloma , el pla de rea litzac ió de le
obre del tú nel de Só ll er era el següent: presentació de l projecte. 4 mesas: inici de le obres. 6 mesas; acaba ment de les
ob res, 24 meso; obertura del transit, 26 me os.
Pareix ser que e l Govern va cO l1cedir ulla prim era p rórroga I'any 1991. i una segona 1'3ny 1993, que acabava el me
el 'ab ril elel 1994. Ara, peró, es parla del mes d 'agosto E n
interessaria sa ber quins ha n estat els tn otius pels quals el
Govern ha concedit una tercera prórroga a I'empresa concessionaria del túnel de Sótler.
EL SR. PRESIDENT:

EL SR. PRESIDENT:
Gracies. Sr. Conseller. Vol tornar fer ús de la paraula
el Sr. Sansó? Té la paraula.
EL SR. SANSÓ 1 SERVERA:
Gracies. Sr. President. Veim que aquests 26 mesos
inicials s'han convertit ja en 64 mesas sense saber molt
bé quan i com s'acabara el túnel de Sóller. Aquí se'ns
diu que hi ha hagut unes causes. no se 'ns diu quines. De
qualque manera aixo reiteradament en aquest parlament
hem demanat quines causes són: i jo només Ji vull dir al
conseller que nosaltres guines causes són. és falta de
finan<; ament. Per tant, no importa que s'excusi amb
altres, perque la clara és aquesta: aquí hi ha una falta
de finan<;ament perque tecnicament les obres del túnel
de Sóller es poder reprendre dema mateix, i aixo ha
eliuen els tecnics de la se va conselleria . Per tant, no
cerquin causes i diguin la veritat, que és per falta de
finan<;ament, cosa que no hem sentit dir aquí dins.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies. Sr. Sansó. Vol tornar fer ús de la paraula el
Sr. Conseller? Té la paraula.
EL SR. CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES 1
ORDENACIÓ DEL TERRITORI (Bartomeu Reus i
Beltran):
Sr. President. Sr. Diputat. Només vull dir que hi ha
hagut ja dos debats intensos respecte d'aquesta qüestió,
i pens que el que ens convé a tots és esperar un poquet,
a veure si aquest tema es resol. Gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gn'tcies, Sr. Conseller.
1.5) Pregunta RGE núm. 1649/94, de I'Hble. Sr.
Diputat Cosme Vidal i Juan, del Grup Parlamentari
MIXT, relativa a possible concessió de nous cabals per
al reguiu del camp de golf "Golf de Ibiza S.A."

Gracies. Sr. Sansó. Té la paraula el conseller Sr. Reus.
EL SR. PRESIDENT:
EL SR. CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES IORDENACIÓ DEL TERRITORI (Bartomeu Reus i Beltran):
r. Pre iclent, Sr. D ipu tat. no hi ha tercera prorroga. hi ha
amp liació de la egona. motivaela perq ue el caJenelari d'execució d 'obra per reparar I ele men t de Forlf3 major que
va ren determ inar la concessió ele la segona es varen presentar
a la conselleria com un element rellevant; i lIavors es va
determinar la possibilitat d 'ajornar quatre meso s la vigencia
ele la segona prorroga.

Passam a la cinquena pregunta, que és la 1649. del
diputat Sr. Vidal i Juan, del Grup Parlamentari MIXT,
relativa a possible concessió ele nous cabals per al reguiu
elel camp de golf "Golf de Ibiza S.A.". Té la paraula el
Sr. Vida!.
EL SR. VIDAL 1 ]üAK
Gracies. Sr. President. Sr. Conseller, haurem d'instítucionalitzar el nostre diaieg. i no hi vegi al na cosa que
un comú denominaclor, que és la importancia del tema:
1 que voste és un conseller important. naturalment:

======================================================================~~
~~
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al diputat m'ho cal!. Es enzjllamenr sob re la possible
qlla nesS
ió de DOtlS cabals que es va preveure per al camp de
CO~fC'llbiza S.A. 11 i era una coodició a I' informe favorable de
gO n elleria per donar clesprés la decla ració d ' interes social:
'
,1<1 CO
eress a saber ,I l' empresa promotora l1<1 lramltat
noves
"It cess ion
d 'ai~ües procedentS de dep uradores, Molte

con
gra cies .

~

EL SR. PRESIDENT:
Gracies. Sr. Vida!. Té la paraula el conseller Sr. Reus.
EL SR. CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES IORDENACIÓ DEL TERRITORI (Bartomeu Reus i Beltran):
Sr. President. Sr. Diputat. amb molt de gust contestaré
que no hi ha hagut altra concessió respecte d 'aquest tema.
No obstant aixo, vos te m 'ha aconseguit preocupar en aquesta
qüestió; i li he ele dir que estic més que disposat a parlar on
faci falta per saber realment quin problema pot tenir aquest
camp ele golf, perque estic inquiet que dia a dia hi hagi preguntes respecte d 'aquesta qüestió. Hi ha ordres donades que
es faci una inspecció in siw aquests clies, perque realment si
voste qualque element. el coneixement de qualque circumstancia que pensi que hi ha un mal feto per favor ens ho digui.
perque ens ha preocupat. Gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies. Sr. Conseller. Vol tornar fer ús de la paraula el
Sr. Vidal? Té la paraula.
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qualque element de judici que ens pugui ajudar, Ji estaré
molt agraú que ens informi. Gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gnkies, Sr. Conseller.
1.6) Pregunta RGE núm, 1584/94, de l'Hble. Sr.
Diputat Valentí Valenciano i López, del Grup Parlamentari SOCIALISTA. relativa a estudis o treballs tecnics que realitza l'empresa "Soporte Informático Balear" a carrec deIs pressuposts 1993.

EL SR. PRESIDEj"n:
La sisena pregunta és la 1584. del diputat Sr. Valentí
Valenciano i López. elel Grup SOCIALlST A. relati va a
estudis o treballs tecnics que realitza I'empresa "Soporte
Informático Balear" acarree elels pressuposts del 1993.
té la paraula el Sr. Valenciano.
EL SR. VALENCIANO I LÓPEZ:
Gracies, Sr. President. Hem vist aquesta mateixa
empresa I'any 1992. L'any 1992 hi havia pressupostats
1,5 miJions i realment en varen gasta r 4; pero és que
r any 1993. senyors diputats, és més serio. perque després de ['experiencia del 1992 varen pressupostar
200.000 pessetes, i en varen gastar -m'he pres el gust de
sumar-ho- 6.471.049. Jo crec que aquests treballs tecnics, senyors diputats. amb aquesta gran previsió, requereixen una explicació a aquesta cambra. Gracies.

EL SR. VIDAL I JUAN:
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gracies. Només vull ac1arir-li que jo som un diputat de l'oposició, no som un executiu del Govern, que el dia
que ho fos em preocuparia d'aixo. Ara el que he de fer precisament és saber si hi són, aquestes coses, per llavors. si
procedeix, ac1arir-ho. Esta baix sospita aquest camp de golf,
!lo Ji he de mentir al respecte; i esta baix sospita precisament
!:-perque voste mateix aquí confirma que no ha fet noves
tramitacion de noves eone sion d 'aigües procedents de
depuradores, i s'esta amb un cabal maxim de 500 metres
C.Ú? iCS diari , i per un camp de go lf de 50 hectarees és in uflClen . En una paraula. el perill és que no surti precisamem
?'tt na altra procedencia que és c1'aigües per a l prove'lment
I conSUI11 de la població, que no esta previst a la Llei de
camps de golf. Moltes gracies.
EL SR. PRESIDENT:

e

Gracies. Sr. Vida!. Vol tornar fer ús de la paraula el Sr.
Onseller? Té la paraula.

N EL ,SR. CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES 1 ORDEACIO DEL TERRITORI (Bartomeu Reus i Beltran) :
p Sr. President. Sr. Diputat. respect completament el seu
Unt de vista. L 'únic que vull manifestar és que si té VOStE'

>

Gracies, Sr. Valenciano. Té la paraula la vice-presidenta. Sra. Estaras.
LA SRA VICE-PRESIDENTA DEL GOVERN
(Rosa Estaras i Ferragut):
Jo entenia que aixo era un tom de pregunta oral, i
no ha estat més que una afirmació: i jo n 'hi faré un
altre. És el que he dit abans, i em remet a la resposta
que he donat a la pregunta oral 1583. Gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies. Sra. Estaras. Vol tornar fer ús de la paraula
el Sr. Valenciano? Té la paraula.
EL SR. VALENCIANO 1 LÓPEZ:
Sí. Sr. President. Jo demanaria empara al president.
perque aguest diputat fa una pregunta. que expliquin
quins treballs han estat. i la resposta del Govern és
nul·la. i en aquest sentit em sent absolutament clesemparat. Gracies.

~~~========================================================================
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EL SR. PRESIDENT:
Jo pregaria a la vice-presidenta. Sra. Estaras, que fes un
esfor¡; per poder contestar aquesta pregunta.
LA SRA. VICE-PRE SIDENTA DEL GOVERN (Rosa
Estaras i Ferragut):
Gracies . Sr. President. Li tornaré contestar: Davant l'increment desmesurat d'originals a publicar al butll etí oficial
de la nosu'a cOl11unitat autonoma, els m itjans materials i els
mitjans pe rsonals destinats a la nostra comu nitat a tecleja r-Ios
i introduir-Ios dins el sistema informatic varen esdeveni l'
insuficiems. per la qual cosa es va haver d'optar per una
solució. i la solució va ser e ncarregar-ho a serveis externs: i
aquesta al tern<\.ti él d' ellcarregar-ho a J'exterior es va fer a
una empresa que és ele dismilw'ilS sensoriais. concretament
sords. amb la qua! eo él 'ae n eguia ajudar una entitat ele
caracter social que c1esenvo lupa un a activitat important d'inserció al món del treball, i que a més són persones amb una
alta prod uctivitat.
Concretament I'any 1993 hi ha 22 factures. li p uc donar
la relació de les dates, pero crec lIegir les 22 seria un poquet
lIarg, i tOts els treballs són referits a aquesta qüestió. Esper
ha ver respost al diputat Sr. Valentí Valenciano. Moltes gracíes.

un auxiliar administrati u idos ordenances. Em volen dir
si hi ha cap museu al món , que no sigui el de Tanzania
o algun país africa. si pot obrir en aquestes condicions,
com voste ve anunciant:
EL SR. PRESIDE!\T:
Gracies. Sr. Pons. Té la parau la el consell er Sr. Rotger.
EL SR. CO]\;SELLER DE ClJLTliRA, EDUCACIÓ
1 ESPORTS (Bartomeu Rotger i Amengual):
Gracies . Sr. President. senyores i senyors diputats. Sr.
Damia Pons. efectivament. vost<~ es coneix que té bones
relacions amb el Museu de Menorca, perque efectivament són quatre persones. E l que passa és que el Museu
de Menorca. dissortadament, esta taneat al púb li c. Jo
esper que mo lt aviat el puguem ob rir. com vaig dir,
d'acord amb el Ministeri de Cultura. Pero en aquest
moment aquestes quatre persones . amb el museu tancat
al púb lico són suficients. Quan s'obri. naturalment, necessitarem més personal.
EL SR. PRESIDE NT:
Gracies. Sr. Conseller. Vol tornar fer ús de la paraula
el Sr. Pons? Té la paraula.

EL SR. PRESIDENT:
EL SR. PONS 1 PON S:
Gracies, Sra. E staras.

1.7) Pregunta RGE núm. 1138/94, de I'Hble. Sr. Diputat
Damia Pons i Pons, del Grup Parlamentari SOCIALISTA,
relativa a personal del Museu de Menorca.
EL SR. PRESIDENT:
La vuitena pregunta és la 1255, del diputat Sr. Damia
Pons i Pons. del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa
a actes de futbol en lIengua catalana. Té la paraula el Sr.
Pons.
EL SR. PONS 1 PONS :
Sr. President, per una qüestió d'ordre. abans tenim la
pregunta número 7. que és la 1138.

Sr. President, no li demanaré empara. perque veig
que és impossible. La pregunta és si considera el Sr.
ConseIler que el Museu de Menorca pot ser obert al
públic amb I 'actual dotació de personal. 1 jo Ii contestaré per voste, ja que voste no té coratge: no pot ser
obert. 1 li diré més: vostes del Museu de Menorca no
saben res de res, cada any continuen demanant al director que els informi quants de visitants té, i cada any els
han d 'informar que fa triennis i quinquennis. Li diré
més: el Sr. Legaza, un deIs condemnats. delinqüents
provisional. d'ahir mateix, demana per que tenen quatre
persones si el museu esta tancat. Informin el Sr. Legaza.
1 amb aixo acab, Sr. President. el Museu de Menorca nO
va a més, va per avall quant a personal. Fa uns anys
tenia un director, dos auxiliars. tres ordenances. tenia Si5
persones. N 'ha perdudes dues. Moltes grades, veig que
du bon cam Í.

EL SR. PRESIDE NT
EL SR.
EfectivamenL Sr. Pons. Farem, ido, en primer 1I0c la
pregunta número 7. la 1138. relati va a personal del Museu de
Menorca. Té la paraula, Sr. Pons.
EL SR. PONS 1 PONS :
Sr . President. sen yores i senyors d iputats. Sr. Conseller cíe
Cultu ra. Educació i Espo rts. El Museu de Menorca en aqu esl
mom ent di sposa únicament. c¡ llant a personal. el' un directo r .

PRE SID E ~T :

Gracies. Sr. Pons. Vol tornar fer ús de la paraula el
Sr. Rotger: Té la paraula.
EL SR. CONSE LLER DE CULTURA. EDUCAcrÓ
1 ESPORTS (Bartomeu Rotger j Amengu ar):
Gracies. Sr. President. Sr. Damia Pons, es posi tran~
Cjllil. En aquest moment el que passa és que no sé SI

====~~========~==============================================~~
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. urem d 'eoviar una circular al director que també es posi
Ila
'
reJació amb nosaltres no sol
ament amb
vos te. Pero'd e
en
,

.tes maneres. en aquest moment que esta tancat, aquesl
bi 11<1 quatre per ones: 1. nalllra 1ment un museu no
110 lament é de cara al públic, sinó que ta mbe es fa n coses de
ap a dins. E n el moment que ·obri. he m demanar ja en
~ata de 22 de febrer de 1994 a f unció Pública la dota ió de
les places de personal necessaries per poder obrir aquesl
t11US eu . Gracies.
1O

1USeL1•
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tanto cap problema ni un. 1 en aquelles actes de competicions esportives organitzades per la federació espanyola,
que s'havien d 'enviar a Madrid, es demanava que es
fessin en castelIa, encara que era possible també fer-les
bilingües si volien, pero que en aquest cas s'hav ia de fer
també una traducció en castella. AixÍ es va fer, no hí
ha cap problema. í aixo es va reso lclre el día següent.
Gracies.
EL SR. PRESIDE]\'T:

EL SR. PRESIDEl\T:
Gracies. Sr. Conseller.
1.8) Pregunta RGE núm. 1255/94, de I'Hble. Sr. Diputat
Damia Pons j Pons, del Grup Parlamentari SOCIALISTA.
relativa a actes de futbol en lIengua catalana.

EL SR. PRESIDENT:
Passam. ara sÍ. a la vuitena pregunta. que és la 1255 ,
també del Sr. Pons i Pons, relativa a actes ele futbol en llengua catalana. Té la paraula el Sr. Pons.
EL SR. PONS I PONS:
Sr. President. senyores i senyors diputats. Dies passats es
va produir un escandol no a les pagines de política sinó,
curiosament, a les pagines de deports, on varem tenir coneixement que el Sr. Josep Domenec Riera, president del
Col'legi territorial d'arbitres de futbol balears, es negava a
admetre que ['arbitre Pe re Muñoz Perigorria redactas les
actes en !lengua catalana. Es va promoure un escandol, i no
varem veure la figura del responsable maxim de normalització lingüística que sortÍs en defensa del que li pertoca, que
és el que mana l'Estatut, defensar la llengua catalana i contribuir a la seva normalització; i per tant demanam si el Sr.
Conseller ha pres alguna mesura o la pensa prendre en relació a aquesta trista actuació del Sr. Josep Domenec Riera.
Moltes gracies.

Grades. Sr. Conseller. Vol tornar fer LIS ele la parauia
el Sr. Pons? Té la paraula.
EL SR. PO]\'S 1 POl\S :
Sr. President. senyores i senyors diputats. Resposta
molt insatisfactoria. Les actes que s'han de fer per circular dins les Illes Balears no veim per que s'hagin de fer
en les sues llengües. Seria igual que si jo clarrere cada
paraula catalana que li digués, n 'hi hagués de dir una en
castella. Seria un discurs un poe divertit, per tant no té
sentit. 1 les actes que s' han de remetre a Madrid, per
entendre'ns, convendria que si les ha de tracluir algú, no
fos el pobre arbitre, que prou feines té amb afrontar el
partit i redactar l'acta de circumstancies. Que les tradueixi, si vol. el president.
1 per tant voste, fent una miqueta la farina blana,
clóna bastant la raó al responsable, a l'enemic de la normalització, el Sr. Josep Domenec Riera, quan la seva
actuació correcta era advertir-li que aquí hi ha una
!lengua propia, i les actes si s'han de redactar en un
idioma ha de ser en catala. Si les volen traduir, que
assumeixi aquesta responsabilitat en tot cas no l'arbitre
que redacta sinó una altra persona, la federació.
EL SR. PRESIDE NT:
Gracies, Sr. Pons. Vol tornar fer ús de la paraula el
Sr. Rotger? No .

EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Pons. Té la paraula el conseller Sr. Rotger.
EL SR. CONSELLER DE CULTURA, EDUCACIÓ 1
CSPORTS (Bartomeu Rotger i Amengual) :
Gracies, Sr. President, sen yo res i senyors diputats. Sr.
Pans, sí que varem prendre mesures immediatament. Aquesta denúncia es produla dia 17 de man;, i l'endema, 18 de
n~ar~! es a reunir el president de competició d 'arbitres i e l
~Irec[or genera l d E. pons, a instancie meves, per concreta r
I ~er c1ebatre aquesl tema. l'endenul; i aixó a rnés es afer
Publico Al final es V~I arribar a un aco'l'd que ja e ta a que no
era cap I roblema ni un; que era que les acres elel partit de
~m'petici ó, que eren cl'a mbit territorial de la Co munitat
oficials, recomLttonoma. es podien fer en le dues Ilengües
~
anant ele totes manere qu e es fe en la nostra lIengua. Pe r

1.9) Pregunta RGE núm. 1653/94, de l'Hble. Sr.
Diputat Antoni Sansó i Servera, del Grup Parlamentari
PSM 1 EEM, relativa a inclusió del deute de l'empresa
concessionaria del túnel de Sóller en les previsions de
financ;ació del Govern.

EL SR. PRESIDENT:
Passam a la novena pregunta, que és la 1653/94, elel
diputat Sr. Antoni Sansó i Servera, de! Grup PSM 1
EEM. relativa a inclusió del deute de ['empresa COI1cessionaria del túnel de Sóller en les previsio ns ele fínansació del Govern. Té la para ula el Sr. Sanso.

~~~~======~============~~======~~~==~==========================================~
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EL SR. SANSÓ 1 SERVERA:
Gracies. Sr. President. Sr. Conseller d'Obres Públiques.
¡em seguit pels mitjans de comunicació les seves suggerenci :5 i declaracions sobre la finan¡;ació del túnel ele Sóller. Pel
nes de mar<; ens deia VOSH~ que no ens podia assegurar que
:1 Govern no hagués el 'aportar el capital per acabar aquest:!
¡bra. i afirmava que hi havia una bona predisposició d 'algules entitats bancaries per a la seva finan<;ació. Darrerament.
Jera. pare ix que aquesta possibilitat. que el Govern se'n faci
:arrec. es planteja seriosament per part del Govern. Per tam
~ns agradaria saber si figura en les previsions de finan<:;ació
:lel Govern per al túnel de Sóller el deute actual ele 1'empre;a concessionaria.

EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Sansó. Vol tornar fer ús de la paraula el
Sr. Reus') Té la paraula.
EL SR. CONSELLER D'OBRES PUBLIQUES
ORDENACrÓ DEL TERRITORI (Bartomeu Reus
Beltran):
Sr. President . Sr. Diputat. no es preocupi , qu e el
moment que hi hagi notícies que realment es confirmin.
jo donaré compte a aquest parlament amb molt ele gUSto
Gr:kies.
EL SR.

PRESIDE~T :

EL SR. PRESIDET\T:
Gracies. Sr. Conseller.
Gracies. Sr. Sansó. Té la paraula el conseller Sr. Reus.
E L SR. CONSELLER D'OBRE S PÚBLIQ UES 1 ORDE\lACrÓ DEL TERRITORr (Bartomeu Reus i Beltran):
Sr. President. Sr. Diputat. planteja un tema tecnicament
interessant. El primer que he de dir és que gracies a déu e 'aguest moment les negociacions amb entitats financeres "'
per un camí optim. és a dir que és una bona notícia. No
vol dir aixo que prosperin, pero així mateix estam en una
relaci ó francament bona.
També he de dir que si di a 11 d 'agost l'obra no esta
finan<;ada al cent per cent. el Govern haura de resoldre el
contracte de concessió. E n aquest sentit el Govern tendra
necessitat de dotar un credit de despesa. Exclusivament és
necessari per pagar una secció anual de !'import de ( ...), que
no coincidira mai amb el deute de l'empresa concessionaria.
Gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies. Sr. Conseller. Vol tornar fer ús de la paraula el
Sr. Sansó? Té la paraula.
E L SR. SANSÓ 1 SERVERA.:
Gnkies, Sr. President. Només vull recordar al conseller
que si aixo es proelueix. aquest parlament n ' ha el 'estar assabentat. Nosaltres sabem per les breus que dón a el conselle r
en aquesta cambra , que no és massa partidari de donar explicacions al Parlament. A la primera intervenció ja de qualqu e
manera ens ha ha tornat record ar. perque aixo entorpeix les
negoci acions. Nosaltres creim que aquest parlament ho ha de
saber, per tant li recomanam al Sr. Conseller que abans ele
fer passes. aquest parlament estigui assa bentat , perque cree
que és el que ha d 'acordar si hem d' aconseguir una concessió
que varem donar.

1.10) Pregunta RGE núm. 1654/94, de l'Hble. Sr.
Diputat Antoni Sansó i Servera, del Grup Parlamentari
PSM 1 EEM. relativa a deute actual de l'empresa concessionaria del túnel de Sóller.

EL SR. PRESIDENT:
Passam a la desen a pregunta, qu e és la 1654. també
del diputat Sr. Antoni Sansó i Servera. del Grup PSM l
EE M. relativa a deute actual ele l"empresa concessionaría del túnel de Sóller. Té la paraula el Sr. Sansó .
EL SR. SANSÓ 1 SE RVERA:
Gracies. Sr. President. Per declaracions a la premsa perque en aquest tema realment aquest diputat que li
parla ho ha seguit molt per la premsa pel que Ji deia,
per les poques informacions que aquí dins hem tengutveim que quan es parla de quantitats, un dia se'ns diu
una quantitat i un altre dia se'ns en diu una altra. Se
n 'han manejades moltes, per tant nosaltres entenem que
davant aquest maneig de quantitats el Gove rn deu tenil'
ciar quin és el deute actual de I empresa concessiomlria
e1 el túnel de Sóller. Per aixo Ji demanam quin és aques t
deute .
E L SR. PRESIDENT:
Graci es. Sr. Sansó. Té la paraula el conseller Sr.
Reu s.
EL SR. CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES
ORDENACrO DEL TERRITORI (Bartomeu Reus
Beltran):
Sr. Pres ident, Sr. Diputat. Les xif res són molt ciares.
molt simples. En aguest moment l'empresa eleu a tercers. és a dir xi fra distinta a capital. 3.41 2 milions de
pessetes. segons daeles el'audito ria ele data 3 1.12.93 .

I
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EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Conseller. Vol tornar fer ús de la paraula el
Sr. Sansó? Té la paraula.
EL SR. SANSÓ 1 SER VERA:
Gracies. Sr. President. M'agradaria també advertir també
el conseller que. per les notícies que surten a la premsa. de
cada día que passa i no es fepren aquesta obra. pareix ser
qu aquesl deule augmenta, i d'aquí al mes d 'agost pot haver I\ugmentat. Per ta11t jo li demanaria si aixo pot afectar
llargament aquesta comunitat, quan ens pensam cobrir un
deute que es pot veure augmentat. Jo li demanaria que ten(Tui en compte aquest tema i no l"amolli, i l'advertesc que
~quí dins. agradi o no. aixo sera. una rondalla més el'aquestes vene<;olanes, que no acabara aquí. sinó que aquest diputat hi estara damunt. i pot estar segur que li anirem demanant les coses del túnel de Sóller per veure que es fa en
aquest tema.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Sansó. Vol tornar fe r ús de la paraula el Sr.
Reus? Té la paraula.
EL SR. CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES IORDENACIÓ DEL TERRITORI (Bartomeu Reus i Beltran) :
Sr. President. Sr. Diputat. Ara em fa l'efecte que contestant el que diré, faig comestació a preguntes que em fa la
setmana que ve, pero no obstant aixo , que tengui present que
I'endeutament de l'empresa concessionaria no afecta en
absolut la possible actuació posterior del Govern balear.
Gracies a déu hi ha restriccions que operen a favor nostre en
el cas d 'una solució anticipada de contracte. És a dir, no té
res a veure que l'empresa tengui un deute viu respecte als
valors de recuperació d'aqueixes obres. Gracies.
EL SR. PRESIDENT:
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EL SR. TRIAY 1 LLOPIS:
Sr. President, senyores diputades. senyors diputats.
Sr. President de la Comunitat Autonoma, durant 11
anys d 'autonomia baix la seva presidencia, l 'esperit
fundacional. l"esperit estatutari, les hermoses paraules i
les grans idees que conformen el preambul de I'Estatut
d'Autonomia s'han anat desviant. El Govern balear.
convertit de fer en Govern central de les Illes Balears.
Govern de Palma. ha acumulat totes les competencies
rebudes de rEstat. se les ha annexionades. i ha impedit
el creixement institucional deIs consells insulars. que
s'han convertit en institucions desdibuixades. a la deriva.
a la recerca d'una identitat, que en res s'assemblen al
disseny que I'Estatut va fer.
El Parlament també esta immers en aquesta involució democratica institucional, per I'escas paper polític
que el Partit Popular permet que jugui, pels efectes
nocius e1el transfuguisme, per la imposició ele criteris
polítics externs al propi Parlament. com ha estat el ele
la composició de les comissions parlamentaries.
EL SR. PRESIDENT:
Sr. Triay, el crid a la qüestió. Retiri aquest tema. Si
el vol discutir, sap que aquesta presidencia esta disposada que vengui a PIe, pero no en consentiré que se 'n faci
ús per aquesta via.
EL SR. TRIA Y 1 LLOPIS :
Sr. President. el tractament d 'aquesta interpeHació
és molt ampli, i és la regeneració de les institucions
autonomiques.
EL SR. PRESIDENT:
Sr. Triay, jo no he el 'entrar en debat amb voste.
només li die que retiri aquesta qüestió. Pree silenci als
diputats.

Gracies, Sr. Conseller.
EL SR. TRIA Y 1 LLOPIS:
n.1) InterpeHació RGE núm. 1231/94, presentada pe]
Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a mesures de
regeneració i d'impuls democdltic de les institucions de la
Comunitat Autonoma de les Illes Balears.
E L SR. PRESIDENT:
Passam al sego n pun t de I"ord re del dia. q ue eorrespo n a
la lnterpel.laeió número 123 1. presentada pel G rup Parlall1entari O CIALISTA. rela ti va a me ures de regeneració i
d' imptll elemoera tic de les institucio n de la Co munitat
I\t1tónoma ele les llles Balears. Té la oaraula en nom del
grup interpel 'lant el diputat Sr. Triay i 'Uopis.

Moltes gracies, Sr. President. El desenvolupament
desigual de les institucions ha conduIt a un cos institucional de forma, amb un gran cap, que és el Govern, un
president poderós, que a la practica concentra tot el
poder de la Comunitat Autónoma, i uns membres raquítics, que són els consells insulars i el Parlament.
És necessari per tant un impuls demoeratic, una
regeneració. un esperit de refundació de les institucions
autonomiques, que elimini practiques vicioses, pernicioses, del Govern i de l'Administració. que situ'¡ cada
institució a la dimensió que li corres pon. i que aeabí
I'arquitectura institucional propia de les IIles Balears.

~~~==~~~~======================~==~==========~==============~=========
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Senyores i senyors diputats. Si facilitar la creació de conissions d'investigació és bo per a alu'es parlaments, es bo
)er al Congrés deis Diputats. per que no és bo per al Parla11ent ele les Illes Balears? Sr. President, s'ha de ser coherent.
~es veritats polítiques, les conviccions polítiques no poden
.enir límits territorials en funció d'''alla sí, perque SOI11 a
'oposició: aquÍ no, perque som al Govern".
Les accions d 'aquests darrers elies, il11posant des de la
Presidencia el e Govern decisions propies el 'aquest parlament
1 través de!
I partit. no tan soIs han desnaturalitzat I 'essencia repre
:ativa d'aquest parlal11ent. sinó que a l11és han
posat en evidencia les ganes profundes del president de la
COl11unitat Autonoma que sembli desprestigiat aquest parlament. que tengui mala imatge, que perdi la sella creelibilitat.
tv'lala cosa és que el president ele la Comunitat Autónom a
cregui tan poc en les nostres institucions, cregui tan poc en
tat alló que pugui su posar fiscalització o control del seu
propi poder.
Sr. Cañell as , voste practica. produeix un bloqueig institu cional. Aquest parlament acorda per llei del 1987 i per llei
modificad a del 199 1 crear la Sindicatura de Comptes, el
nostre tribunal de comptes. Per que no es compleix la llei :
Per que no es nomenen els síndics? Impedim els grups de
l'oposici ó arribar a un acord per a aquests nomenaments:
No, el president. voste. no vol ni sentir parlar de la qüesti ó.
La Sindicatura de Comptes és un organ de control. i voste
vol eludir tot tipus de control. Control aria massa sobre un a
mala gestió economica i financera. Controlaria massa sobre
els "' busos en la contractació . Diuen que el Sr. President
pe L.,[ que costaria molts de doblers: i és que no costen res
els abusos que es produeixen en la contractació, els contractes a empresaris praxims, els subministraments a preus superiors al de mercat? Tot aixa es podria evitar amb un bon
control de la Sindicatura de comptes. Per tant. la Sindicatura
de Comptes suposaria un estalvi per la major transparencia
i competitivitat de tota la contractació de la Comunitat Au tónoma.
La institució del Síndic de Greuges, el nostre defensor
e1el poble. també la té voste bloquejada. Dia 7 d'abril del
1993 va entrar en vigor la Llei e1el Síndic de Greuges. Per
exigencia se va s'ajorna un any el comen<;ament del procediment per nomenar el síndic: "En el termini e1 'un any d'h aver entrat en vigor aquesta lIei, el Parlament iniciara el procediment per nomenar el primer síndic de greuges". Aixo va
culminar el 7 d 'abril passat. Per que el Parlament no inicia
aquest procediment? Qui ordena la resistencia al compliment
de la Ilei ? La Ilei acaba i c1iu "per tant o ordén que tots els
ciutadans guardin aquesta Hei , i que els tribunals i les autori tats als quals pertoqui. la facin guardar " , frase amb que sempre acaben les lleis , i signa e l president Gabriel Cañellas
Fons. el matei x president que diu que no vol qu e es compleixi aquesta lIei, el mate ix president que ordena que di guin al
pres ident del Parlament el e les Illes Balears que no hi haura
Sínclic de Greu ges per ara.

Per que són aquestes lIeis? Per que tanta frase ritual?
Per que tant d'ordenar que facin guardar la lIei als ciutadans i que totes les autoritats la compleixin?
Les formes de contractació. el control de la COntrae_
tació d 'obres, subministraments i serveis també requereix un nou impuls. Els sistemes ele contractació s'han
anat podrint. estan viciats. La contracta ció directa ha de
tornar a l \loc excepcional i singular que li correspon.
Noves practiques han ele fer que la contractació sigui
transparent. hi hagi competencia real i autentica igualtat
d·oportunitat. No esta bé que les obres es contractin
quan ja estan fetes. No esta bé que les obres se certifiquin en la seva totalitat immediatament ele contractaeles.
)\;0 esta bé que es contractin per urgencia i després no
hi hagi tal urgencia ni per a I'aeljuclicació. ni per a la
contractació. ni per a l' execució, ni per a la finalització
ele les obres. Els eliputats, els ciutadans, han de tenir
accés facil regulat a tota la informació sobre els contractes.
1 un aspecte , un a darrera qüestió a tracta r obligadament en aquesta interpel'lació és la del transfuguisme.
"?actar con tránsfugas es un acto de corrupción po[üica
incal(ficabl e ", Álvarez Cascos, c1esembre del 1993. liGa·
llardón propone un acuerdo nacional contra el transfuguism o ", gener c1eI1994. Que hem de dir, Sr. President?
Jo li propas un pacte per tal de no fer ni alterar majories a cap institució amb el suport de transfugues; un
acord per tal de reformar el reglament i eliminar els
avantatges polítics i economics que suposa I'abandon ament d 'un grup parlamentari ; perque ¡'actual reglament
encara incentiva el transfuguisme, I'actual reglamel1l
encara beneficia als que es giren la camisa. Roma no
pagava tra'idors, pero el Parlament sí.

Pero a la vista d 'aquest document, que han dit? Que
podem proposar? Quin pacte podem fer amb vostes
contra el transfuguisme, si el pacte a favor del transfuguisme ja esta firmat. 29 diputats del Grup popular.
entre eJ]s el Sr. Gabriel Cañellas Fons, president a Balears del partil que clama -ja veim amb quina autoritat ó
qu ina crec1ibilital- per la regeneració política, 29 diputats posen la firma al costal d' un diputat que ha reoegat
de les eves idee . que ha abandon ar el seu partit, que ha
traH el seu electorat. Aguest pacte és ignominiós. Hi ha
massa inclignitat en aquest document, ja ha merescut
avui una primera pagina d ' un di ari c1 'ambit nacional.
Sr. Ca¡)ellas, ja té la majoria, ja té el assegurat el vol

de 30 d iputats ja té una no a majoria: PP-P. Ai xo ja nO
té regeneració po ¡ble, ja abe m e l resullat. '0 fa falta.
per tan t qu e e preocu pi. Dugu i la q üesdó el e confia n~a , perque la té guanyada, pero COI11 él m ínim pod rem
deban'e i cone.ixe rem q uin és el programa q ue aquesta
nova majoria té per al proxim any, que és el qu e qued a
ele leg islat ura: q uin és eí programa polític conjunt del
Sr. Peralta i 29 diputats del Grup pop ular. ~,10Ites gracte.s.
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(Aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Triay. En representació del Govern té la
paraul a la vice-presidenta, Sra. Estaras.
LA SRA VICE-PRESIDENTA DEL GOVERN (Rosa
Estaras i Ferragut):
Sr. President, senyores i senyors diputats. La veritat és
que estiC molt decebuda el 'aguest pariament. perque es repeteixen els temes."
(Remar de veus I

... contínllament. i en el que és aVlli motiu ele debat, i de
cobrar unes dietes per part d 'aquest diputat, va ser objecte ele
debat fa 10 elies, i ho sera d 'aquí a 10, i d'aquí a 15. Pero
tenim les institucions que ens mereixem.
Comen¡;arem per demanar aquest impuls democratic, i
hem de veure primer. si jo em deman que és l'impuls democratic, la primera pregunta que em faria seria demanar
qui esta legitimat aquí per demanar impuls democratic. 1
abans de res aquesta qüestió, i que jo em deman davant
aquest parlament, em deman qui és que ha permes precisament a rEstat espanyol J'impuls al desprestigi d'aquesta
democracia. Es demana també a l'Estat central, i es demana
a la nació en conjunt; i no faig res més que ser un poquet el
portaveu del que aquest govern demanda, i del que demanda
aquesta societat. Qui ens demana un impuls democratic?
Vostes han provocat que el ciutada d'aquestes illes i d 'aquest
país se senti desemparat davant aquesta manca d'escrúpols
de tots vostes, que havien fet que la democracia havien dit
que seria la transparencia i una senya d 'identitat. Vostes, que
han basat la seva feina en dos eixos principals: la corrupció
i l'atur. Vostes, que han nomenat l'ocupació atur, la recuperació estancament, i l'impuls desanimo Jo crec que no esta n
en condicions de xerrar d 'impuls democratic, perque aixo
exigiria donar exemple i exemplaritat, i vostes han estat els
causants deIs mals d'aquest país, i no poden ara ser els callsants correctors.
Pero com que aquí també he vist en aquest parlament
que es fan moltíssimes al-lusions a premsa, jo he agafat un
anicle del Diari d'Eivissa, que escriu precisament el seu
director a l'editorial , i jo crec que contesta -i practicament
no importa que jo m 'hagués preparat cap intervenció- basicament un poquet el Sr. Triay, que és l'interpe¡'¡ant, i al
Grup Socialista. Diu: "Cuando Triay habla de corrupción, no

Se referirá al enriquecimiento rápido del Banco de Espafia. ni
a~ ex-director general de la Guardia Civil, ni a.l caso Filesa.

III

al

CQ$O

lbercorp, ni al del BOE. Se refiere al Partido Popu-

lar. Cu.ando Triuy adveru'a que gobernar con Iránsfugas es la
I1láx.il1lQ corrupción po Lrlica. no se refeda a que el socialista
José Mal' o arrebató la pl'e idencia del Gobierno de Aragón
01 Partido Popular COn el apoyo del tránsfu.ga Gomáriz. Se
tejerla al Pa/'rido Popular. Aquí cadasclt defensa le cose

>
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com més Ji convé, i jo no crec que aquest senyor ni
aquest grup estiguin legitimats per xerrar d 'impuls democratic,
Pero podem continuar la lectura del periodista: "y
como gu.inda a tanta demagogia, Triay dice convencido
que el PSOE es el panido en el que la gente confía para
acabar con la corrupción. Si al 0(,. esro los ciudadanos
no sueltan una carcajada es porque el asunro {iene la
suficiente gravedad como para abstenerse, El secretario
de los socialisras de Baleares. elegido con tan solo el
52% de los va lOS. y cuesLÍonado por sus compal'íeros,
venga a dar lecciones de moral y acusar a los otros de
lOdos los males del paú. es como aquel que ve la paja en
ojo ajeno y no ¡;e la viga en el suyo, Cuando la nación se
cambalea. cuando los propios socialistas piden la dimisión de Solchaga. y algunos la deL propio Felipe González. Triay se pone a barrer la casa del vecino. en lugar de
empezar por limpiar que rebosa en la suya." No són
paraules meves, són paraules del Diario de Ibiza, del Sr.
José Antonio Martínez Vega.
Per tant, en aquest moment esta en joc la dignitat de
la vida pública espa nvola. el prestigi de les institucions,
la credibilitat de la d~mocracia i la moral pública. És un
moment en que s'ha donat una excessiva permissivitat
als escandols, i aixo ha fet que la nostra historia hagi
arribat a la cota més alta de desprestigi, d ' indignitat i de
falta d 'estima pública des que tenim sistema constitucional. I ara venim i xerram d'impuls democratic.
Pero seré generosa, oblidaré que no hi ha legitimació
per part de vostes per demanar aquest impuls, i entraré
a debatre el tema que aquí ens han proposat.
Sobre el tema del transfuguisme, jo crec que amb
aquest article del diari esta més que contestat...
(Remar de veus)

EL SR. PRESIDENT:
Prec silenci als silenci als diputats, per favor.
LA SRA. VICE-PRESIDENT A DEL GOVERN
(Rosa Estaras i Ferragut):
Quan voste, Sr. Triay, ha intervengut jo J'he respectat. Esper que vos tes facin el mateix amb mi,
Quan xerram de transfuguisme i quan xerram d'un
pacte preelectoral, els pactes no condu,eixen a res, només que els senyors elel lTIitjans de comunicació en facin
dos dies de diario i es facin dec!aracions i sortim un
poquet tots més en premsa, No crec que aixo sigui el
que interessa a aquest diputat, sinó que realment la
qüestió s'ha de centrar aIl<i on s'ha de centrar. en el
marc jurídic i polític adequat, que no és altre que el
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conjunt de les institucions polítiques de I'Estat espanyol.
Per aixo , consider que s'ha de resoldre a ni velJ de legislació electoral generals. és alla on s'han de fer les modificacions. i és all a on realment -si és que té l'anim digne- s'han
de fer els canvis. on s'ha de canviar la legislació electoral
general, és a rEstat central on vostes han de dur aquesta
proposta: no amb pactes que no condueixen a res. Jo entenc,
com a missera que som, que tot el que estigui dins la llei , per
tant. es pot fer. Si no volen que es faci. el que han de fer és
canviar les !leis.
En relació a tot el que signifiquen comissions d 'investigél ci ó, .io em remet a tot el que es va convocar aquí. la Comissi ó del Reglament. i all a es va deciclir que 110 hi hauria una
moelific ació elel Reglament. i com he elit ai principi el e la
meya intervenció. repetir el que s'ha dit en comissi ó, repetir
el que s'ha dit a plenaris. i cada vegaela fer els mateixos debats, em pareix un robatori als ciutaelans d 'aquestes illes.
perque vos tes cobren unes dietes. i no pot ser que cada di a ...
(Remor de veus I

... no pot ser que caela haguem de repetir el mateix.
En relació al Síndic de Greuges i el Síndic de Comptes.
torn aval'lar el principi de la meva intervenció: hem discutit
aquest tema, eles que jo som a aquest govern J'he sentit discutir moltes vegaeles. Em neg rotundament a discutir-ho perque jo em remet a les meves compareixences anteriors que
he fet sobre aquest tema, i cree que cansaríem els ciutadans
craquestes ilIes fent un debat que ja esta prou argumentat i
prou elebatut. l, com, he dit, per mi seria un robatori.
Pero continuarem parlant ara d 'un altre tema que ha tret,
ele registre públic de contractes administratius. Hi ha moltes
instancies per controlar aquest tema. Tenim I 'article 103 de
la Llei de finances, que disposa informació trimestral sobre
contractacions di rectes per contractes superiors a 20 milions
ele pessetes. També hi ha totes les instancies i actuacions que
hi ha dins el Govern, de tal manera que aquest legislatiu pot
requerir en qualsevol moment al Govern la informació o
documentació que precisi. Pero a més, els distints organs de
contractació disposen deIs oportuns registres, i l'accés a
aquests registres i arxius esta regulat suficientment per la
LJei de dia 26 de novembre del 1992. Fer més instancies.
cobrar més dietes, no suposaria més que un augment de la
des pesa pública; i pens que amb les instancies que tenim, si
se'l1 fa un bon ús, esta més que controlat: el mateix que
quan vost(~s xerraven de la creació d'una oficina parlamentaria de control del pressupost. Es u'acta d'anar creant organs,
i fer una estructura més burocratica, i que cada vegada suposi una despesa pública més alta. A tot aixo. el Govern d 'aquesta comunitat autonoma es negara sempre.

1

questa cambra, que de qualque manera els consells insular s són el bessó del que seria el govern de cadascuna de
les illes. Al consells insulars els correspon, dones , el
gov ern i l"aelministració d'aquestes illes, i s'han con figurat C0111 a entitats ele doble naturalesa , per una pan.
com a entitats de regim local i per ralu·a. com a institucions autonomiques.
Sense dubte, venim fent feina tots eles ele fa temps
per construir una comunitat autonoma a dos nivells: un
primer nivell seria la consolidació de la 1105tra autonomia amb el traspas de competencies ele l"estat central al
nostre, que es veu retardat des ele fa estona, i el segon
nivell seria el traspas de competencies eles ele la nostra
autonomia cap als consells insulars. Pero no hem el 'oblidar que mentre el primer nivel! és molt senzill, perqué
no hi ha mes que unes ponencies tecniques eles que es
té la voluntat política i a continuació la convocatoria
(rUna comissió mixta de transferencies, el segon nivell
és molt mes complicat perque hi ha un estatut d'autonomia i una legislació que obliga a donar tota una serie
ele passes que fan molt enrevessat aquest projecte, de tal
manera que quan un té la voluntat política de fer un
traspas -i aixo ho saben tots els diputats d 'aquesta cambra- fin s que és una realitat, per ventura ha passat més
de mig any, pero per provar la voluntat que té aquest
govern, els anunciaré que dia 2 de maig, per ventura
sofrid. modificacions aquest dia perque hi ha un pIe al
Consell Insular de Mallorca, pero vaja. veurem si es pot
fer l'horabaixa, hi ha previst un calendari important i
una reunió de la Comissió Técnica Interinsular per
poder fer efectiu i estudiar el traspas en materia de patrimoni historie, promoció sacio-cultural, diposit legal
ele llibres, animació sacio-cultural i esports, que va ser
presentat arra n d 'un acord del ConselJ de Govern; la
pro posta que va presentar el PSM i EEM en materia de
turisme i en materia d' activitats classificades i altres
acords diversos que es prendran en la Comissió Tecnica
Interinsular. Aquest és un exemple més ele la voluntat
que ha animat aquest govern a poder fer efectiu el manament del nostre estatut d'autonomia i poder fer efectiva la consideracíó deIs consells insulars com a vertaderes
entitats de govern i de l'admnistració de cada una de les
illes.
Per acabar, faré menció que també voste ha parlat
que en aquesta comunitat autonoma hi ha practiqueS
vicioses i que no es respecta ano que es va dir en I'Estatut d 'Autonomía. Sr. triay, jo pens que vostes no són
els més adequat per parlar de cada un d'aquests temes
i que la societat d'aqeustes illes elecidira sense dubte en
el moment més oportú qui té raó en aquests temes i qui
pot o no parlar ele seriositat. Moltes gracies.
(AplaudimelUS i .

En relació al que ha dit al principi de la se va intervenció.
en relació a tot el tema del~ consells insulars. ha queelat molt
ciar. tan1 per part de tota la legislació, per par1 el'aques1 estatut. i per part el'aquest govern. i per part deis eliputats (l'a-
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EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sra. Estad.s. Passarem ara a obrir un tom de
(xaci ó de posicions per als distints grups parlamentaris:
l petesc que és un tom de fixació de posicions, no per entrar
~~1 debat entre interpeHant i interpeHat.
Sí. Sr. Pascual?
EL SR. PASClJAL I AMORÓS:
Sr. President. em pareix que el Sr. Peralta també vol la
paraula. arbitri el que voste trobi, jo també vull parlar.
EL SR. PRESIDEl\T:
Efectivament, l'anicle 76 del Reglament determina que
som jo gui ho ha d 'arbitrar: en aquest cas, correspon en
primer lloc una intervenció per un temps de dos minuts i
mig a carrec del Sr. Peralta i lIavors un temps de dos minuts
i l11ig a canec del Sr. Pascual, hi ha divisio ele tom, entenc.
Té la paraula el Sr. Peralta.
Sr. Pascual , voste dira?
EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS :
Sí, jo demanaria que repassas el Reglament, em pareix
que és en aquest article on diu que el temps mínim és ele
cinc minuts.
EL SR. PRESIOENT:
"Si no existia tal acord, cap diputat elel Grup Parlamentari
MIXT no podra intervenir en tom de grup parlamentari per
més de la tercera part del temps establerts per a cada grups
parlamentari i sense que puguin intervenir-ne més de tres
diputats. Quan el temps resultant ele la divisió per tres no fos
igualo superior als cinc minuts, en Iloc de la tercera part, el
: . t~mps sera de la meitat i enlloc de tres diputats, en seran
~ dos". En aquest cas, entenc que es pot donar 1I0c a la divisió
deis cinc minuts entre els elos diputats. En qualsevol cas,
reCord als membres d 'aqeusta cambra que e l tercer apartat ele
l'article 76 diu: "Si es formalitzaven discrepfmcies respecte
de qui ha d intervenir, el president decidira a 1 acte en fun ció de les diferencies real de po ició i eJs podra denegar la
Paraula a tots", En aquesl caso cree que el més prudent é
que hi hagi lI oc ti un taT O d imervenció de eLos minuts i mi g
Pe!' a cada cú, és una decisió que prenc en interpretac ió del
~eglament i que la con ider en aque t mo ment iL1apel'la le.
n Conseqüencia té la para ula en primer 1I0c el j.. Pera lta
Per un temps de dos minuts i migo
EL SR. PERALTA I APARICIO:
b Gracies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. D 'un
/e u temps de dos minuts i migo jo crec qu e en sobrara pe!"
I>': ar posició sobre J'exposició que s' ha fet per pan ele l porta-
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veu del Grup Socialista. Crec que sobren dos minuts i
mig perque. realment, si a la intervenció que s'ha fet
per part dei portaveu del Grup Socialista llevam tot el
que és palla. tot el que Ii queda de gra és ben poco Per
tanto em centraré pra.cticament. única i exclusiva en
fixar la meya posició respecte del que s'ha anomenat
aquí efectes nocius del transfuguisme. Ens helT\ ele
preguntar. en el cas actual. per qui ha tingut uns efectes
nocius el transfugisme? Eviclentment, per a tots aquells
que, juntant les seyes forcc'') voldrien hayer arribat a una
major situació d·ingovemabilitat. és a elir. a una situació
el 'ingovernabilitat en aquesta comunitat autónoma, cosa
que evielentment. en haver pel mig aguest diputat que
els parla, resulta practicament impossible en el moment
actual i. per tamo aquests són els efectes nocius. no són
d'altres. Totes aquestes coses que es diuen respecte ele
l'alarma sociais o als casos clavant la societat. etc. tot a<;o
són paraules que es diuen aquí i que entren elins el joc
ele la política. a la qual ja esta m acostumats.
De transfuguisme, ja n 'hi ha hagut en el passat en
aquest parlamentoen d 'altres parlaments autónoms i en
el Congrés de Oiputats. a nivell estatal, ele coneguts
membres del Partit Socialista. etc .. o sigui, que, de tran5fuguisme. n 'hi ha hagut en el passat. n 'hi ha en I'actualitat i n 'hi haura en el futur perque no s'ha modificat la
lIei. no perque no hi hagi una voluntat, jo no vull ser
tan mal pensat que no hi ha hagut voluntat per part deis
grups majoritaris qu e es modifiqui la Ilei perque no hi
pugui haver transfuguisme; tal com esta l'actual normativa, jo m 'atrevesc a dir que intentar acabar amb el
transfuguisme per les vies que aquí s'han proposades
fin s i tot seria inconstitucional, i aquest és el gran problema. Per tant, de transfuguisme, també n'hi haura per
una cosa molt clara, perque la llibertat de les persones
esta per damunt de les consignes partidistes, actó hi sera
sempre, hi haura persones que creuen més en la llibertat personal que en aquestes consignes o en aquestes
ordres que mol tes vegades vénen elonades des del partit.
Per acabar, Sr. President, acab tot d'una, només vull
dir una cosa a tot el que s'ha dit durant aquests dies i a
efectes que es vol presentar aquesta interpeHació que
avui es duu aquÍ: Unir el cas de transfuguisme aquí. a
Balears, amb la corrupció. com es pretén fer, és absolutament indigne, indigne, indigne, indigne. i especialment
per part de qui vol unir aquestes dues coses. En el cas
eJe Balears, ja tendrem ocasió de parlar-neo És absolutament indigne dir a<;o. Moltes gracies.
E L SR. PRESIDE NT:
Gracies. SI". Peralta. Sr. Pascual. el seu to rno
EL SR. PASCUAL I AMORÓS:
Sr. President. senyores i senyo rs eliputats. Ahír i avu i
té lloc a Madrid alió que se' n eliu el debale sobre el
estado de la nación. on el Partit Popular ha dem anat la
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dimissió del president del govern Sr. Felipe González per
una serie de motius. entre els quals hi ha la corrupció. Ahir
el representant del Partit Socialista i algun altre portaveu
varen demanar la dimissió del president del Govern Sr. Cañelias per motius relacionats amb la corrupció, i jo hi veig
un cert paral·lelisme. La intervenció ele la Sra. Estaras -que
m'ha eleixat astorat quan ha dit que se sent decebuda del
Parlament, supós que sera per la se va joventLlt i que encara
no entén ben bé que és la democracia, que significa un
parlament. una cambra ele sobirania poputar- ha volgut di!"
que , ..
EL SR. PRESIDENT:
Sr. Pascual. fixi la posició. voste sap qu e la Sra. Estad<;
no Ji pot contestar.
EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS :
Bé, ido, aquí s'ha dit que el Partit Socialista no esta
legitimat per parlar d 'impuls democratic: la meva pregunta.
i el Partit Popular a Madrid, a la vista del que fa el govern
del Sr. Cañellas, esta legitimat per parlar el "impuls democratic o de regeneració democratica? La meya res posta és que
sí, que a Madrid el Sr. Aznar pot demanar al Sr, González
la dimissió per motiu de corrupció i aquí els socialistes
poden demanar al Sr. Cañellas la dimissió per corrupció, les
dues coses. evidentment.
Per tant, dir que aquí no poden demanar aixo perque a
Madrid no ho tenen bé, pens que és voler tapar els mals
el'uns amb els mals d"uns altres, "mal de muchos, consuelo de
tontos".
lmpuls democratic, Hi va haver una Comissió de reglament on el Partit Popular, que en el seu programa electoral
"Ahora" diu a la pagina 92: "Facilitar La creación de comisiones de investigación a petición de tres grupos parlamentarios
o de la cuarta parte de los diputados", S'ha votat dues vegades en aquest parlament, el Partit Popular no ha vol. Per
tant, el que vol a Madrid, on és a l'oposició, no ho vol aquí:
Doble llenguatge, involució democratica; ja ho he dit altres
vegades.
Transfuguisme. Incentius economics, incentius polítics,
El Sr. Peralta podra intervenir en el debat de l'estat de la
Comunitat, no sé quants de vots va treure el Sr. Peralta en
nom del Partit Socialista, el Partit Socialista té un portaveu.
]0 vaig sortir a una lIista, el Sr. Cosme Vidal va sortir a una
\lista ...
EL SR, PRESIDENT:
Sr. Pascual no facem al'lusió a les qüestions internes del
Grup Parlamentari MIXT: resolguem els temes, no facem
qüestió d'aixo. Voste esta fent ús del temps, té més ele mig
minut excedit, jo estic disposat a concedir-li mig minut més ,
pero perque entri en qüestions internes d 'un grup parl8mentar i.

EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS:
No són internes del grup parlamentari, Sr. President
són de regeneració democratica. Moltes gracies.
'
EL SR. PRESIDEl\:T:
Gracies, Sr. Pascual. Sí, Sr. Peralta, per que em
clemana la paraula"
EL SR. PERALTA 1 APARICIO:
Per al·lusions.
EL SR. PRESIDE.'\'T:
Sr. Peralta, .ío entenc que c1ins un torn elel matei x
grup en aquests moments, que si el Grup MIXT entra en
aHusions, jo li pregaria que no fes ús d 'aqeust torn
d'al'lusions en aquest moment: li pregaria que no fes ús
cl'aqeut torn per al'lusions, Sr. Peralta.
EL SR. PERALTA 1 APARICIO:
Sr. President. perdoni, jo no vull entrar en debat amb
el presiclent del Parlament, pero., .
EL SR, PRESIDENT:
Sr. Peralta, crec que no és convenient que el president del Parlament hagi d 'entrar en debat continu com
es produeix avui capvespre amb els portaveus. ]0 li prec
que segui al seu escó i entenc que, en aquest cas, ha
estat cridat a la qüestió el Sr, Pascual. No hi ha !loc a
aquest torn per aHusions.
Pel Grup PSM i EEM, té la paraula el Sr. Sampo!.
EL SR. SAMPOL 1 MAS:
Gracies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
Han escoltat els crits de cents de joves manifestants avui
matí quan passaven per davant aguest parlament?, no '
els han escoltat? L'insult pitjor que es pot dirigir a una
persona l'han dirigit a tots els polítics que avui ens
trobam aquí dins: sí, senyor, l'insult pitjor que ens
podien dirigir, a tots per igua!. ]0 no sé si a vostes els
preocupa, jo estic trastornat, jo he quedat trastornat.
clavant del Parlament, I 'emblema ele la democracia, la
representació (I"un país, els nostres joves ens insulten.
Deiem ahir que aquests debats sobre la corrupció ~
I'impuls o regeneració c1emocratica són possibles perqu e
estam en un regim elemocriitic, no perfecte ni definitiu ,
deiem, pero que permet denunciar la corrupció am b
total Ilibertat i hi afegíem que la democracia, per sobreviure i subsistir. neceSSIta demacrates. Vol dir aixo que
ens conformam amb el grau ele democracia actuai o que
entenem que la democracia ha de ser una evolució cons-
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tant ca p a la rnaxima llibertat individual i col ·lectiva? Evide n tment aquesta és la nostra oncepció de la lemocracia
front a d'altres que la redueixen a votar periócticament i
delegar tota la responsa bili tat en e ls calTecs púbJics e legits.

Seg ons la 110stra concepció més participativa de la dem ocracia. res n justifica un governant, igui la que sigu i la e a
maj oria. que faci un ús partidista o di crimin a lo ri del poder
que lí han atorgat les u rn es. Res no j u ti fica un governanl
qlte. emparant-se en el. VOlS atempti contra eJs fonaments de
la democracia. i que negui renegui de la ll ibenat d e pre sió, ele la igualtat e1 'oportunitats. de la participació popular.
de la transparencia en la gestió. del respecte a les minories,
ele I"austeritat. de l'autonomia. del foment de la cultura, e1el
dret a la subsistencia, e1el dret al treball, etcetera.
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EL SR. PRESIDENT:
El toro cridar a l'ordre per sego na vegada, Sr. SampoI.
EL SR. SAMPOL 1 MAS:
Com veuen. senyores i senyors diputats, aquí també
és necessari un fon impuls democratic; pero. com deiem ahir. i repetim avu i. per haver-hi democracia fa
falta un element fonamental. sí. Sr. President. democrates.
(Aplaudimenl.S) .

EL SR. PRESIDENT:
A partir d 'aquí. ens podríem remetre al Diari de Sessions de la setmana passada. amb motiu de la moció derivada
de la interpe¡'¡ació sobre criteris de Presidencia sobre el
desenvolupament de I'Estatut. Va quedar tot practicament
dit. Pero a més, avui ens voldrÍem plan tejar no a vostes. a
nosaltres mateixos. a tots. uns interrogants: És democracia
incomplir les lIeis emanades del Parlament -Síndic de Greuges, SÍndic de Comptes-? És democracia intentar manipular
televisions local s amb informacions a la carta preparades pel
servei de premsa del Govern? És democracia utilitzar la
publicitat institucional com a propaganda política? És democracia que la majoria de cap s de servei de l' Administració
siguin del partit del Govern? És democracia que el personal
de les empreses públiques estigui format majoritariament per
militants i regidors del Partit Popular? És democnkia que
alts funcionaris de la Comunitat Autonoma rebin gratificacions milionaries en temps de congelació de sous? És democracia la utilització abusiva de la contractació directa? És
democracia I'adjudicació a dit d'obres i contractes de prestació de serveis? És democracia no contestar preguntes deis
diputats. incomplint el Reglament del Parlament? És democracia repartir les subvencions entre els amics? És democracia marginar ajuntaments pel seu color polític? És democracia que un grup minoritari tengui majoria absoluta a les
comissions del Parlament?
EL SR. PRESIDENT:
Sr. Sampol, jo he fet una advertencia ja que si qualque
grup parlamentari vol plantejar la qüestió de composició de
comissions al Pie. jo estic disposat que la qüestió vagi al PIe.
Ara, no toleraré baix cap concepte que es ventilin aquestes
qüestions dins plenari. En conseqüencia, aquesta part de la
Seva intervenció entenc que se I'ha d'estalviar. Continu'i, Sr.
Sampa!.
EL SR. SAMPOL 1 MAS :
. Gracies. Sr. President. No tornaré dir que un grup minorltari té majoria dins les comissions del Parlamento

b

Gracies, Sr. Sampo!. Pel toro del Grup PP-UM té la
parau la el Sr. Jaén .
EL SR. JAÉN 1 PALACIOS:
Gracias, Sr. Presidente, señoras y señores diputados.
Se ha traído aquí a colación en este debate el que ayer
y hoy en el Congreso de los Diputados se hacía con
motivo del debate del estado de la nación. Es cieno que
el Gobierno de la nación se ha visto impelido desde hace
tiempo, y muy especialmente tras este debate, a buscar
un consenso amplio con la oposición, con la mayoría de
la oposición. al objeto de dinamizar la democracia española.
No entraré en consideraciones de lo que es la democracia, ni en preguntas -algunas retóricas- que desde esta
tribuna se han dicho, porque no quiero entrar tampoco
en un turno de alusiones ni de réplicas a intervenciones
habidas desde aquí. Pero si es cierto que todos coincidimos en la necesidad de mayor transparencia en las
instituciones, en la necesidad de superar ese desinterés
de los ciudadanos que muestran hacia la vida pública, y
cuyos representantes son percibidos por la ciudadanía
como personas distantes de los problemas. Aquí se
hacía referencia a una manifestación que he tenido la
ocasión de estar dentro de ella accidentalmente, porque
por edad ya no era posible, aunque sí por sentimiento.
He de decir que yo allí no he visto ningún cartel que
hiciese referencia a esto, eran otros apellidos los que allá
se decían y otros gritos los que se apuntaban .
Pero es cierto que esta imagen social no goza de
buen predicamento, y fundamentalmente por la situación de corrupción que se vive en el país. y que ha
generado -porque así ha sido dicho por muchos portavoces de grupos políticos- esa alarma socia!. Ése es el
diagnóstico, y ése es el estado ele la cuestión. si bien es
verdad que hay diferencias en extensión y en profundidad , y en la percepción y responsabilidades qu e cada
uno tiene.
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En base a eso desde el Partido Popular, con ese programa
que el Sr. Pascual nos ha mostrado aquí, había tres ejes de
campaña.
EL SR. PRESIDENT:
Sr. Jaén. no faci aHusions a intervencions anteriors en
torn de fixació ele posicions.
EL SR. JAÉ:--J I PALACIOS :
Sí. Sr. Presiden te. así lo haré. Me referiré al program a
electoral del Partido Popular. En ese programa había tres
ejes. Uno de ellos era la recuperación económica. y otros dos
hablaban ele regeneración democrática y recuperación de
ética. y aquí. no sé por qué regla de tres. por un impulso
de un impulso. haciendo coincidir debates y queriendo hacer
comparaciones, que no sólo son odiosa -porque en este caso
lo son-o sino porque no hay término para comparar. yo creo
que se están sacando las cosas de contexto.
A nuestro juicio, lo que aquí hay que discutir entre otras
cuestiones y en primer lugar es por qué este mimetismo que
hay en este parlamento. Qué poca imaginación. porque
aquellos hijos de mayo del 68, que tenían que llegar al poder
si tienen imaginación. afortunadamente para nosotros y
desgraciadamente para ellos, continúan en la oposición.
Porque no se pueden comparar las situaciones. no se pueele
comparar la situación del estado de la nación -tal como ha
quedado claramente expuesto por todos los portavoces excepto . claro, por aquel portavoz que da apoyo al Gobierno- con
lo que hay en la comunidad.
Se han sacado a colación temas reiterativos. Se ha hablado
de reforma del reglamento, Síndic de Greuges. Síndic de
Comples, etcétera. Son temas debatidos en la Comisión de
Reglamento, donde nuestro grupo ya expuso su posición. y
por tanto aquí ya la da por hecha y conocida, como también
conocemos la de ustedes, y no (... ) que la repitan en ninguna
ocasión más.
Pero sí quiero referirme al tema del transfuguismo en el
poco tiempo que me queda. Aquí no hablamos de transfuguismo, sino de una persecución personal a un diputado por
la obcecación de un secretario general del Partido Socialista.
que no dudó en urdir una trama para buscar una sanción
penal que los tribunales de justicia denegaron. Y con nosotros no cuenten para persecuciones personales. ni con los que
estaban con nosotros allá que ahora se sientan en otro sitio,
ni con los que estaban allá que ahora se sientan en medio de
la cámara. Con nosotros, por favor. en temas de transfuguismo no cuenten para asunto de cuestiones personales, porque
estamos por encima de estas cuestiones.
Sr. Presidente, se han dicho también en esta tribuna algunas cuestiones de las cuales el Gobierno ha de tomar buena
nota, porque se hace al amparo de esta tribuna y aquí todos
somos inviolables: y por tanto desde aquí se pueden decir
muchas cosas que seguramente en ia calle alguno tendrá que

pensar . Hubo un debate que ya hicimos sobre el informe
del Tribunal de Cuentas, y quedó claro en ese informe
lo que expusimos aquí desde esta tribuna. porque aquí
se acusa al Gobierno de alteración en el precio de las
cosas. yeso es un grave delito. Yo creo que en estas
cuestiones ustedes, que son como los santones cubanos,
SOI1 como milagreros. tienen ejemplos aquí. en estas
islas: y en Menorca hay un milagro. el milagro socialista.
que es el de la división de los peces. que de esto ustedes
saben mucho . Gracias. Sr . Presidente.
IAplaudimems J.
EL SR. PRESIDEi\T:
Grac ies. Sr. Jaén . Pel torn ele replica té la para ula el
Sr. Triay L1opis.
EL SR. TRIAY 1 LLOPIS:
Gra.cies. Sr. Presielent. senyores diputades i senyors
diputats . Una cosa anecdotica. pero convé dir-Ia. Si
aquests debats el'aquestes interpe¡'¡acions han coincidit
amb un debat en el Congrés deIs Diputats, és perque el
Partit Popular va demanar que es canvias ele data la
eliscussió d'aquestes interpeHacions. i se li va concedir.
No és que tengui cap importancia.
Jo voldria al Sr. President quan podrem parlar el'aquestes qüestions de regeneració democratica, perque
quan se li fa una proposta de tractar-ho amb la Presidencia, no dins el Parlament. la rebutja; quan se li fa
una interpeHació -al president, no al Govern, no a la
vice-presidenta. al president- no surt. Quan podrem
parlar d'aquests temes de regeneració democratica,
d 'institucions raquítiques, com és aquest parlament i els
consells insulars, d 'institucions noves que estan bloquejades per la seva voluntat -Sindicatura de Comptes,
Síndic de Greuges-. el 'incompatibilitat d'alts carrecs s'ha ele veure, quines coses es elemanen a les Illes Balears-, de netedat en la contractació, de lIuita contra el
transfuguisme?
MaL no es pot tractar mai, perque el president queda
amagat al seu escó, envia els suplents. Pero es tracta
d'una interpeHació a ell. Aquest president, parlamentariament s'ha convertit en un fantasma, que físicament
és present, pero parlamentariament és absent. Diuen
que el Reglament I'empara; jo crec que no. L'article 152
diu que haud. de donar res posta a les interpeHacions el
membre del Govern que hagi estat interpel'lat, i el 23 ele
l'Estatut diu que el Govern esta format.pel president i
els consellers. Aixo deu ser molt mal d 'interpretar. El
cas és que eH te bul 'la, ell té dispensa de les obligacions
reglamentaries. I C0111 podem millorar el funcionament
ele les institucions? Com poelem millorar el funcionament d'aguest parlament si el president ele la Comunitat
Autonoma veu reconeguela la seva pretensió c('estar per
damunt el control parlamentari':'
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°mbé I'e log i i defensa del transfuguisme, com no podia ser
¡~en S per part del Partít Popular. el partit capdavanter en
;quéste materie a les llIes Balears, el partit que ha practica!
el' cransfugu i"me des de la segona legislatura el 'una manera
e nsü"lnl. en aque t parlament i fora d'aquest parlamento
perq L1e. insistes. el pacte aq uest de la nova majoría és el
pacte ele l'oprobi : i quan rea lment aquí s'ha sortit per exculpar el transfuguisme. per dir qye aixo és legal. O és que no
ho sabia que era legal e l Sr. Alvarez Cascos quan diu que
aiXÓ és la maxima cOlTupció política, i que és una corrupci ó
política inqualificabJe valer-se clels vots d'un transfuga? O
és que no ho sap? Ciar que ho sap, que és legal. Pero eticaroent i política és inadmissible.
cO

Aixo és receptació. Saben, senyores i senyors diputats,
que és la receptació? Receptació és comprar coses robades,
i el transfuguisme és receptació. és comprar escons robats.
Comprar escons robats, aixo és la paraula. Transfuguisme és
receptació en política.
No faré menció del doble llenguatge permanent que
practica el Partit Popular. Jo repIec totes les declaracions que
fan els dirigents del Partit Popular en materia de corrupció,
en materia de contractes, en materia d'incompatibilitats. en
materia de transfuguisme. Totes són radicalment distintes del
discurs que després es fa aquí per avalar-les. És més, jo he
arribat a una conclusió, supos que no deu ser en materia de
comissions d 'investigació, per descomptat. Jo he arribat a la
conclusió que totes les coses que aquí el Sr. Cañellas ens
nega: comissions d 'investigacíó, lIuita contra el transfuguisme
-que aquí no és que no hi hagi I1uita contra el transfuguisme, hi ha un aval i una nova majoría formada amb un transfuga-, control de eontractes. compareixences del president
davant el Parlament, petició de responsabilitats polítiques
sense esperar les jurídiques. Tot aixo just ho nega el Sr.
CañeIlas a les Illes Balears, el Sr. Aznar ho posa al seu programa pOlítico És un deis fets absolutament comprovats. al'
que és tan diferent clamar per la regeneració deis aItres, que
aplicar-se-la un mateix, És que no és el mateix receptar que
prendre la medicina.
S,enyore i enyor diputats, tene aquí un retaIl: deia el
Sr. Al arez Ca cos quan va venir a Palma el mes de febrer:
"El PP gobernando acabará COI! la corrupción en un solo
día" . CIar, ell no parlava de Balears, perque no coneixia
Balears, perque a Balears s'acaba en sis anys i un dia. Les
Sentencies són de sis anys í un dia, no d 'un dia. Efectivament, també s'acaba amb la corrupció a Balears, més lentament pero, en sis anys i un dia, que són les sentencies que
tenirn damunt la taula, i no una tota sola ni dues. Per tant.
cl'alio que més presumeixen, aquí on governen no ho practiquen.

El president Cañellas -per acabar, senyores i senyors
diputats- ha perdut la confían~a deis diputats que el
varen investir president. S'ha romput la seva majoría. La
coalició amb que va tenir el nombre de 31 díputats no
exísteix: í aixo és la situació, de I1ibre, per presentar la
qüestió de confian<;:a. Per aixo es fan les qüestions de
confian~a: qua n es rompen les coalicions. quan es rompen eis pactes de legislatura, qu an es fr acturen els partits
que tenen la majoria. Li correspon presentar la qüesti ó
de co nfi an<;:a. Té els vots suficients. té un a maj oria
oprobiosa, pero real: no ho dugui el 'amagat. si tanmatei x
ja ho han firmat . Que la dugui aquí clarament, parlamentariament: discutirem i sa brem quina és aquest nova
majoria. i aixÍ es podd. saber a tota Espanya. com ja se
sap ara, que a les l11es Balears el Partit Popular. el partit
del Sr. Aznar governa amb un tdll1sfuga. amb el qual ja
governava el Consell Insular de Menorca; pero cIar. un
consell insular és poca cosa, té poca transcendencia i té
poca ressonancia. Pero el Govern ele les Illes Balears,
d 'una comunitat autonoma, es basa a partir del dia
d'ahir. i mentre no presentí la qüestió de confian<;;a per
demostrar el contrari, es basa en el suport d'un transfuga, i per tant en el suport d'una persona que ha renegat
del seu electoral, que ha renegat del seu partit. i que ha
renegat també de les seves idees. Moltes gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Triay. En torn de contrareplica la Sra.
Estaras té la paraula.
LA SRA. VICE-PRESIDENTA DEL GOVERN
(Rosa Estara.s i Ferragut):
Sr. President, senyores i senyors diputats. Quan !'interpel 'lant xerra de corrupció, de malversació, d'avantposar els interessos paniculars als generals, jo m 'imagin que el que fa és una autocrítica en veu alta: una
autocrítica deIs seus companys. del seu grup i del seu
partít.
Coneixer que és la democracia i coneixer que és el
Parlament no és una tasca que tengui res a veure amb
joventut, sinó que és una cosa que té a veure amb prjncipis de justícia. amb serietaL amb honradesa, i que
molts de joves podrien clonar moltes lli<;ons a molts
senyors i sen yo res diputats, no només d'aquesta cambra.
sinó de I'Estat espanyol. Per tant, no lliguem mai el
tema del que és una democracia amb temes de joventut,
sinó que ho lliguem sempre amb temes de principis
essencials del que és justícia social.
Dit aixo, intentaré donar una vegada més complerta
resposta del que ha mencionat l'interpeHant. En relació
al fet que ha de compareixer el president, jo li diria que
li record al Sr. Triay que el rellevant és que es faciliti als
senyors i senyores diputats d'aquesta cambra la inform ació que demanen ai Govern a tra vés de els distintes
actuacions parlamentaries. i que el que imeressa és que
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vos tes puguin tenir un control d 'aquest govern, i puguin
veure si amb les seves aportacions el poden millorar; i és
indiferent qui contesti i qui respongui; és totalment indistint.
perque el Govern de la Comunitat de les IlIes Balears actua
d'una manera totalment coHegiaela, baix la superior direcció
el'un president. i és inelistint que contesti un conseller, que
contesti aquesta portaveu, o que contesti el president ele la
Comunitat Autonoma. La labor és una labor conjunta, una
labor d'equip, i el que els hauria d'importar a vostes és tenir
una informació puntual. que cada vega da intentam que sigui
més efectiva, i una vertaclera informació de tot allo que
clemanen. COI1l intentam clonar compliment; i no qui és que
contesta, perque qui contesta i qui no, té poca importancia
quan xerram CrUl1 organisme col·legiat.
En qualsevol cas, voste ha fet una referencia al Regla mento Jo entenc que si els serveis jurídics ele la Cambra. i
aquest presiclent. accepten que jo contesti com a portaveu, és
perque reglamentariament deu ser conecte. Per tan1. no
posaria mai en clubte que tenc legitimació per contestar quan
la interpel'lació es dirigeix al president de la Comunitat Autonoma.
En relació al tema del transfuguisme, no els consider
legitimats per xerrar d 'aquest tema, per tant quasi és una
reiteració al que havia dit abans xerrar d 'aquest tema quan
vos tes tenen molts de casos de transfuguisme, pero sí vull
fer una referencia al fet que aquí no sabem que significa la
paraula transfuguisme, i que jo crec que ha de ser la legislació electoral general la que ha de resoldre i ha ele definir
amb claredat els suposits de fet del que és realment un
transfuga; perque hi ha moltes accepcions del que és un
tn'msfuga, i crec que haura de definir-ho qualque legislació.
en aquest cas l'electaral general, perque no hi hagués cap
tipus de confusions que moltes vega des es produeixen.
En qualsevol cas, ja he dit que si tenim tant d'interes
perque no hi hagi transfuguisme, jo en'tenc que es tracta
d'una qüestió absolutament legal. Vostes tenen la c1au a
Madrid, presentin una modificació de la Llei electoral, veuran com la podran aprovar per unanimitat, i veuran que
després no es produira, cap problema, no tan soIs en aquest
parlament, sinó a qualsevol parlament de qualsevol comunitat autonoma d'aquest estat. Perque el problema no és d 'aquest parlament, jo vaig més enlJa, crec que és un problema
que es dóna a tot l'Estat espanyol, i que per tant és I'Estat
central que li ha donar solució, i no únicament i exclusiva la
nostra comunitat autonoma.
En relació al tema elels consells insulars, jo no xerraria ele
receptació perque, C0111 li he explicat, dia 2 maig hi ha una
Comissió Tecnica Interinsular, tendrem ocasió alla ele elebatre tots i cadascun deIs temes; i si voste parla de receptació
al segol1 nivell, haura el' acceptar que jo li parli de receptació
al primer nivell, ele traspas ele competencies de l'Estat central a la nostra autonomia, que també podríem dir que no
s'h<l produ'it <1mb la serietat que s'hauria cl'haver prodult.

També vos te ha fet referencia que pareix ser que el
que es demana a Madrid es nega aquí, i jo li podria
girar, i pareix ser que allo que el Partit Socialista nega
a Madrid ho ve a clemanar aquí. O sia que tat seria un
joc de paraules, pero més o manco podria dir el mateix
amb paraules distintes, i argumentar d 'una manera molt
conscient tot quant dic.
En relació al tema que voste ha mencionat ele registres ele contractes administratius, jo cree que hi ha suficient control, i jo els aconsell que emprin els control s que
hi ha establens, emprin les comissions pariamentaries,
emprin totes quantes actuacions hi hagi dins aquest
parlament, facin ús ele ['article 103 ele la Llei de finances. i no tenelran cap tipus de problema per sotmetre el
Govern, que sí estara gustós. a un control de legalitat.
En relació a les incompatibilitats deis alts carrecs, ja
tenim una Llei ele regim jurídic que ho contempla clirectament a l'article 32. 1 en relació al que ha dit voste
al final sobre el tema elel programa polític, la coalició
PP-UM es va presentar amb un programa polític; el
programa polític es manté, és el mateix amb que ens
varem presentar l'any 1991, i mai no ens hem mogut.
La coalició existeix, i per tant no feim més que ser seriosos amb el que varem decidir i presentar l'any 1991. i
que durem a terme fins a final de legislatura. Moltes
gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sra. Estaras.

m.l) Proposició no de llei RGE núm. 1008/94, presentada pel Grup Parlamentari PP-UM, relativa a Pla
d'extensió de l'educació en els centres docents.
EL SR. PRESIDENT:
Passam al tercer punt, que correspon a proposicions
no de lJei, i veurem en primer lloc la 1008, del Grup
Parlamentari PP-UM, relativa al Pla d'extensió de l'educació en els centres docents. Té la paraula pel grup
proposant el diputat Sr. Lluís Coll.
EL SR. COLL 1 AL·LES:
Sr. President, senyores i senyors diputats. El correcte
ensenyament de I'educació física, així com la implantació ele l'habit esportiu s'inicia. com tots sabem, amb
l'edat escolar i molt especialment en els centres d'ens e nyament. Per poder assolir aquest objectiu, que per altra
banda pensam que és prioritari, és necessari dotar els
centres de les instal'lacions necessaries. Per aquest motiu, el més d'octubre de l'any 1989 es va signar entre la
Conselleria ele Cultura, Educació i Esports del Goven:
balear i el )'vIinisteri el'Educació i Ciencia un con ve \1!
per al desenvoiupament del Pia d'extensió de l'educaci~
física als centres elocents no universitaris. Aquest pia te
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, m a objectiu dotar d instal'lacions esportives els municipis
~~ les llles Balear, ¡ facilitar l'ensenyament de I educació
;'sica i la practica de l'esport escolar i extraescolar deIs
centres docents no univer itari i de to els
municipi. amb ¡'única condició de reservar el
~eLl Ú de manera prioritaria durant I'horari escolar per al
~ILlmnes deis centres clits escolars.

, ~ll!11neS deis
~jLl tadans del

Per aquest motiu e varen establir una erie de modul
dpLl . el quals es podien anar adaptant a I S nece sita de
cada municipi , i e l finall~ame11l basic deis qua!:. ril·lava
entre un 14 i un 33% d 'aponació del ajuntamems. eg"'I . e l
mo dul . j la resta era a carrec del Govern balear i del ME .
En cas d'obres addicional o complementaries no previstes
amb aquest pla. aquestes ón finan~des integrament per
l'ajLlntament ol·licitanl. Les aCLuacions aprovade . dins aques1
pla, amb indicac ió de la situació actual són les següents:
Móduls finalitzats: Manacor. (Portocristo). Ciutadella,
Santa Margalida, Sant Antoni. Llucmajor, Sencelles, Calvia,
Marratxí, Esporles, Selva, Arta i Sant Lluís. Móduls en
constnlcCIO a aó i luca. Moch.lls adjudicats. ense comenI,;ar: Eivissa i Manacor. Modul sen e adjuelicar: Alaior, Santa
Maria. Campo. es Mercadal, Lloseta. Sane L1orenc;, Alaró,
Algaida, es Migjorn Gran , Formentera. sa Pobla, Maria de la
Salut, Sóller i Valldemossa.
En relació als moduls sense adjudicar. cal assenyalar que
la seva adjudicació, previ concurs, correspon al Consell Superior d'Esports i a la Conselleria de Cultura, Educació i
Esports, d'acord amb la relació següent:
Pendents per adjudicar per part de la Comunitat Autonoma de les Illes Balears: Alaior, Santa María, Campos, es
Mercadal, Llo eta i ant L1oren<;. 1 pendents d'adjudicar pel
ConseJl Superior cl'Esports: Alaró, Algaida. es Migjorn
Gran, Formentera. a Pobla, Maria de la Salut, Sóller i
Valldemossa. La Consell eria de Cultura. Educació i Esports
ja tramita el concurs per a l'adjudicació deis pavellons d'Alaior i Santa Maria; i abans de finalitzar aquest any 1994 té
previst fer el concurs públic deIs quatre restants.
L'objectiu, per tant, d'aquesta proposició no de !lei pretén d'una forma clara i demana en els seus punts 1 i 2 que
es finalitzin els móduls singulars pendents, tant per pan del
Govern de la nostra comunitat autónoma com del Consell
Superior d'Esports. Per tant demanaria a tots els grups d'aquesta cambra el seu suport per ajudar a aconseguir aquest
objectiu tan important per a la formació integral deIs nostres
al'lots en edat escolar. Moltes gracies.

(El Sr. Vice-presidem primer substitueix el Sr. President en
la direcció del deban
EL SR. PRESIDENT:
l\ Gracies. Sr. Coll. Grups que vulguin intervenir? Pel Grup
lIXT el Sr. Vida!.
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EL SR. VIDAL 1 JUAN:
Sr. Presidem, gracies. enyores .. . - no n 'hi ha cap- i
senyors diputats no aclscrir al grup majoritari actual ment d'aquesta cambra. que és el grup peripaH~tic . A
rots Voste , que tenen la paciencia el 'estar aquí. el vull
reconeixer. comen<;ant pel ponaveu del Grup PP-Ulvl
un talant diria jo, exemplaritzador almen s. com podria
ser aquesta proposició no de lIei amb que avui ens obsequia el Grup Parlamentari PP-UM.
la d 'entrada, perque en les meves paraules, que continuaran amb el to habitual meu, que és de serietat
iranica. no vegin coses rares. els vull dir ja d'entrada que
els donaré supon, almenys aquest diputat de l'atípic
Grup Mixt. a tots i cadascun del punt que conté aquesta
proposició no de lIei. Peró jo vull abans destacar precisament I esfor<; que feim tots el que encara e tam aquí.
qlle no estam ad crits. repeLesc. a l'acll1al grup majoritari peripatetic d 'aq uesta cambra: aquest e for<; per calmar e ls anims, i i alguna cosa poclem apo nar des de la
no tra experiencia a les noves generacions dit en entit
generic -o igui. no és que al'ludeixi a cap fOJ'l11aci ó
política juvenil de cap partit- que es poden ofendre per
un donar de vegades consell , és que crec que nosaltres
poclem ensen ar des de la nostra expetiencia algunes
coses.
En primer Iloc ens pareix magnífica aquesta proposició no de llei, perque encaixa perfectament amb el que
hem dit abans. amb el que s'ha sentit, millor dit, perque
jo no he dit res. S' ha entit I'impul de I'impul . i aquesta proposició no ele Ilei pOt er 1110lt po itiva, fins i tot
pel grup que la presenta. perque així ens evitarem mol te vegacles algunes coses que sentim aquí quan ón els
a lu'es grups que les presenten. 1 dic aixo de I'impuls de
f'impu ls perque aquí hi ha alió d instar per i'n star que
instin, i aixo es molt important.
Es fixin. aquesta propo ició no de lIei dernan:1 a
aquest parlament que, en frase que no és meya s'lla
vengut a dir que era inútil i decebedor -eren paraules de
la vke-presidenta. taJ vegada el'una manera més gentil.
E den poder dir gentil, no? encara que sigui una senyora-: demana e l eu grup parlamentad que el Parlamento aque t parlament inútil, insti al Govern de que é
vice-presidenta la Sra. Estaras que finalitzi tots els móduls singulars -cJar, ón singular perque ón nostl'es: la
ingularitat el 'aq uesta comunitat allt' noma. etceterapendenl i aprovats el ins el Pla c1'exLellsió d'educació
fí ica als centres docent no universitaris: la qual co a
equivaldria que. sí pet' exemple -jo 00, a mi me ' n c1eixen
passar algunes- hagLlés estat algun al re g rup que ho
hagués presentaL. e li bagué dit II peró i ja 110 feim".
Voste insten el seu govem -és exemplar, aixo- que
fina litzin tot aql.lests moduls sÍl1gulars. 1 a l alu'e moc1uls, que no deue.n er iHgulars. in len el Govern Il que
insti el Con ell Superior d'EsportS -estic lIegint beperque finalitzin tots els moduls penclents i aprovats
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dins del Pla el'extensió el'eelucació física en els centres elocents.
Aixo és magnífico 1 JO no els puc e1ir que no. Per tant,
encara que ha estiguin fent, i com que els altres segurament
tampoc no ho fan. dones uns que il1stil1 el Govern, i al mateix temps que insti el Consell Superior. Completament el'acord. a favor d'aquesta proposició no de Hei. i seguirem tots
per aquest camí constructiu, i arribarem molt lluny ; pero ele
moment ja hem arribat a aquesta meta. torn a e1ir. que té
molt e1'exemplaritzadora per a altres debats on la gent només
demana sang, pareix que tenen una expectació formidabl e
per part ele la premsa, radio, televisió, que aquí només ens
han deixat el trípode en aquests moments ...
(RialLes)

... i francament. estic molt content eI'haver pogut intervenir en aquesta oportunitat. Moltes gracies.
I Aplaudimems)

No importa que aplaudiu .
IAplaudimenls fons)

EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Vida!' Pel PSM 1 EEM té la paraula el Sr.
Gomila.
:::L SR. GOMILA 1 BARBER:
Gracies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Al
debat anterior s'ha elit que a l'esquerra havíem perelut l'esperit del 68, el tema aquel] d'imaginació al poeler. Pero s'ha
ele elir que a la dreta, d'imaginació, ben poca, perque en
aquests moments discutim una proposició no de llei que en
termes molt similars va presentar el nostre grup el mes d 'octubre del 1992. és a dir que tot just fa un any i migo
S'insta que el Parlament de les Illes Balears insti el Govern de la Comunitat Autonoma perque finalitzi tots els
moduls singulars pendents i aprovats dins el Pla d 'extensió
d'educació física als centres docents no universitaris. En
aquella proposició no de llei també instavem el Govern
perque complís els seus compromisos per finalitzar el Pla
d 'extensió d'educació física als centres docents. 1 que se'ns
va dir? E ns ho va dir en aquell moment el portaveu del Grup
popular. que també era el Sr. L1uís Coll, que "la Comunitat
Autonom a de les Illes Balears fins al dia d 'avui ha complert
escrupolosament els compromisos derivats d'aquest pla, i ha
executat i abonat el cent per cent de les actuacions en que ha
participat". És a dir, que en un any es veu que han quedat
molt enrere, i convé que aquest parlament insti el Govern
perque acabi els seus compromisos.
una altra qüestió que també se ' ns pro posa avUl. 1 en
aquella proposició no ele lIei també es va fer. i es va aprova r

amb els vots elel Partit Popular, una resolució que deia:
"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat perque compleixi els compromisos adquirits amb
el Pla d 'extensió d'educació física als centres docents".
Es veu que en el Parlament ele les Illes Balears no li fan
gaire cas, i ara instam el Govern de la Comunitat Autonoma perque insti el Consell Superior el 'Espons que
finalitzi tats els moC!uls penc!ents i aprovats dins el Pla
c!'extensió d'educació física.
Sorpresas per aquesta proposició no de lIei , ele totes
maneres ens aiegram que s'insti el Govern de la Comunitat Autonoma, ja que en aquella ocasió no se'ns va
aprovar aquest punto Nosaltres també li donarem SUpOrt,
perque quan es tracta de col'laboració entre institucions,
en aquest cas entre Govern ele la Comunitat Autonoma,
Ministeri d 'Educació i Ciencia i ajuntaments, nosaltres
creim que a~o és prou important. malgrat que ja duguem un retard d 'aquest pla ele més de dos anys, ja que
aquest pla es feia un poc a remole de I'impuls que suposaven els jocs olímpics de Barcelona '92. De totes maneres. com ja Ji he dit. donarem supon a aquesta proposició no de lIei. Gracies.
EL SR. PRESIDENT :
Gra.cies. Sr. Gomila. Pel Grup Parlamentari SOCIALISTA té la paraula el Sr. Tejero.
EL SR. TEJERO 1 ISLA:
Gracies, Sr. Presidel1l. señoras y señores diputados .. ,
que quedan. Como el portavoz que me ha precedido ha
recordado claramente, yo recordaré una frase que en
una ocasión dije también en este parlamento, que es lo
que nosotros llamamos en psicología "memoria selectiva ". E videntemente, en el diario de sesiones de 4 de
noviembre de 1992, ante una proposición no de ley
presentada por la oposición. específicamente por el
PSM 1 EEM, de los dos puntos el Grupo Socialista a
uno votó que no -y explicaremos por qué el voto no es
el que haremos en esta ocasión- y en la otra propuesta
votamos que sí, indicando, como ha dicho muy bien el
Sr. Gomila, las argumentaciones del portavoz del Grupo
Popular entonces argumentó para no apoyar esta cuestión.

A nosotros -en tono de .. . no sé SI Ironía, o cómo
calificarlo. aunque me es difícil ganar a algunos portavoces que salen a esta tribun a- nos da la impresión qu e
es una especie de primera fase de apuntalamiento. En su
momento habrá segunda, tercera. cuarta,. quinta y sexta
fase, que las iremos viendo en sucesivas intervenciones
parlamentarias, Pero bien, en cualquier caso. a nuestrO
entender se trae -salvando , con todo el respeto, las distanci as- unas propuestas, que ya se han retirado dos.
relativas a deportes , La tercera no se reTi ra, que es relati va a polideportivos.
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Lo que sí que está claro y valdría la pena. sobre todo
ara aclarar , para ilustrar, me gustaría cOmentar algun a
Puesliones. En prime r lu gar e l Pla n de instalaciones deportieva es un plan que nace a ra ,lz ele un a e ncuesta q ue e real Iza
'
a tOdo lo centros públicos e n 1987 por part e de l M ini terio
de Educación Ciencia del G obie rno socia list a. Sr. ColI, de l
Gobierno ocialista. A raíz de estas encue Las que solicitaban
la in fraestructura. detecta r ca rencias ele medio htunanos
mate ri a les. e firm a r n 15 convenio e ntre 1 98 ~ y 19 con
15 cOlll unidade a utónomas . como reco rdé en aq ue lla Olra
intervención. Ca m abria y Baleares fuero n las dos últimas que
lo firmaron.
Evidentemente este plan no sólo abarcaba los polideportivos. como supongo que saben. sino que abarcaba tres ámbitoS: instalaciones deportivas, que es lo que nos OCl! ¡-'él ho).
profesores especialistas y material deportivo . En profesores
especialistas y material deportivo ha habido un incremento
absolutamente espectacular, del cual tengo los datos y podría
relatarlos. y el lado que nos ocupa. la tercera vía. aunque
sea la más importante en ámbito presupuestario, no es la
única, porque las instalaciones deportivas si no hay quien las
llene, no sirven para nada.
Querría ilustrar a las señoras y señores diputados que el
concepto de instalaciones no singulares y singulares. por si le
interesa al portavoz del Grupo Mixto, no se refiere a que
sean singular porque sean en esta comunidad autónoma. sino
que las que contrata y ejecuta el Consejo Superior de Deportes se llaman no singulares, porque son relativas a un modelo
estándar establecido; y las singulares, que son las que contrata la Comunidad Autónoma a los ayuntamientos. no están
sometidas o modelos estándar.
En cualquier caso, con distinto orden si que quería comentar el estado de la situación actual, que coincide básicamente con el análisis que ha hecho el portavoz del Grupo
popular, no tanto con la valoración política. En este momento, de 28 instalaciones propuestas están realizadas Arta,
Calvia, Ciutadella, Esporles, Uucmajor, Manacor. Marratxí.
Santa Margalida. Sant Antoni de Portmany, Sant Uuís, Selva
y Sencelles: en construcción están Eivissa, Inca, Maó y Manacor, y las previsiones que no están adjudicadas son SólIer.
Valldemossa. Alaró, Algaida, Campos, y creo que es una
más.
Si recuerdan, y procurando información, en la última comisión mixta celebrada entre el Ministerio de Educación v
Ciencia y la Conselleria de Cultura. Educació i Esports d~1
Go vern balear del pasado 11 de marzo de 1993 -está prevista
para estos días una próxima- se acordó. y ya se habló en
aquella otra proposición no de ley, que el Consejo Superior
de Deportes y el Ministerio de Educación adjudicaría obras
en una serie de localidades, y que la Comunidad Autónoma
adjUdicaría obras en otra serie' de localidades. En el estado
actual. para no aburrir en cuestiones puntuales ele nombres.
le diré que de las 20 que supuestame¿te ten ía que adjudicar
el Consejo Superior de Deportes. están 14 construida o en
ConStrucción: y de las 7 que tenía que adjudicar la Comull [-

dad Autónoma hay una construida, Sr. Conseller. E v identemente nos congratulamos que un séptimo esté
construido y que ustedes mismos propongan una cosa
que en su momento. hace un año. no apoyaron.
Al Grupo Socialista en cuestiones de colaboración
nos encontrará n siempre. En competencia no se llega
muy lejos en estos ámbitos. Es uno de los pocos programas, y lo saben ustedes. con las pequeñ as dificultades
que puede haber habido. en que ha habido una colaboración institucional y que funciona. que evidentemente repito- fue a propuesta de l Gobierno centra l. el Gobierno socialista. Lo que sí está claro es que en términos
generales -porque vale la pena tener refere ncias desde lo
local a lo global- la pre visión a junio del 1994 es que
eSH~n concluidas el 70% de las instalaciones e iniciadas
el 20% . y quedaría un 101:0,(; por contratar en todo el
Estado español. Podemos hacer las comparaciones aquí.
si quiere.
Lo que está claro es que hubo en su momento -y entiendo que además en esta cuestión hay concordancia
entre las dos administraciones- un deslizamiento en la
aplicación de estos programas. fundamentalmente -y
aquí querría entrar en la última parte de la intervención- por una deuda de los ayuntamientos. de determinados ayuntamientos, que en la actualidad en las Islas
Baleares se concreta en que el Ayuntamiento de Palma
tiene una deuda de más de 53 millones de pesetas. y
otros ayuntamientos una deuda de 205 millones de pesetas. no así en el caso de la Comunidad Autónoma -y lo
reconozco-, que hay una relación paritaria. con lo cual
nosotros, y creemos que tiene coherencia. en aras de la
consecución y mejor cumplimiento de este plan proponemos un tercer punto a la moción, que si los grupos
parlamentarios no tienen inconveniente yo le entregaría
al presidente, y poderse votar los tres puntos. En este
caso el Grupo Socialista votaría afirmativamente. Muchas gracias.
Con el permiso del Sr. Presidente, el tercer punto
que el Grupo Socialista propone es; dirigir-se als ajunzamenLS amb deules pendents al Consell Superior d 'Espons.
amb l'obJecle que, un cop lliurades, pugui donar-se major
celerital a la finalització del Pla d'extensió d'educació
física als centres docenls no unil'ersitaris.
EL SR. PRESIDENT:
Grétcies, Sr. Tejero. Pel torn de replica té la paraula
el Sr. Coll.
E L SR. COLL 1 AL'U~S
Gracies. Sr. President. Jo crec. Sr. Cosme. que té una
vena humorística que a 1110lt5 ens fa enveja; pero jo
quan m'ha fet aquella referencia al trípocle. Ji he de di!'
que no ta n soIs el trípode. sinó tots aguests diputats que
ara entren s'h an perdut el millor moment de ja molt,1

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

b

4466

DIARI DE SESSJONS / Núm. 110/20 d'abril del 1994

~stona d ' aquest parlament; perque veure riure amb un objec.iu comú, xalar i aplaudir al ponent tots amb la mateixa
jptica, aixó és un espectacle que voldríem veure molt més
'epetit aquí díns, i que no es veu cada día. De totes maneres.
noltes gracies per la se va aponació a aquesta proposició no
:le lIei. Ja ti han explicat el que volia dir módul singular; a<;:o
l a ser un acord del MEC amb la CAlE, o sia que no li repe:lre.

Al PSIv[ 1 EEM també moltes gracies per la seva aporta::ió. Jo si aquel! dia vaig dir que el Govern balear complia és
perque complia. i si ara feim aquesta proposició no ele !lei
per recorclar-li és perque trobam que no compleix prou. De
totes maneres. mol tes gracies.
Sr. Tejero. també gracies per la seva aportació. Mai ens
hem atribult el PP que fas un acord propio ja hú sabem, va
ser el Ministeri d'Educació i Ciencia que va fer aquest pla,
del qual ens hem beneficiat tots i podem estar orgullosos
tots. Li volia dir que el cas de Palma. que voste ha treL pensi
que no anava amb aquest acore! MEC-CAJB, que era un
acord que va fer el Govern socialista amb l'Ajuntament ele
Palma. De tates maneres no té res a veure amb el fOl1s de la
qüestió. i que per a nosaltres 110 té res a veure que no li
puguem donar el suport al pum proposat. Per tant acceptam
aquest punt i repetesc, gnicie i a veure i en més e! 'una
vegada. i almenys en aquest tema d' e ports, que per als qui
els ralla és molt agradable, a veure si ens avenim més altres
vegades. Sé que ho farem. perque comptam amb bons esportistes en aquella banda també; que aixó de deports no té
color. Per tant, moltes gracjes, r. Presideut per 1'atenció.

(El Sr. Presidenl repri:n la direccÉó del debalJ.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Col!. Hi ha intervencions en contrareplica?
No n'hi ha.
En conseqüencia deman si es pot considerar aprovada per
assentiment la Proposició no de llei. amb la inclusió del punt
tercer proposat pe1 Grup Parlamentari SOCIALISTA.
Queda. ido, aprovada per assentiment la Proposició no de
lIei .
111.2) Proposició no de llei RGE n úm . 1012/94, presen tada pel Grup Parlamentad PP-UM, relativa a ada ptació de
la gestió au onom ica deIs fo ns estructural de l'l nstrumenl
financer d odentació de La pesca (lFOP) dins del Plans de
desenvolupament regional (PDR).

de desenvolupament regional (POR) . Té la paraula pel
grup proposant el diputat Sr. Guasch.
EL SR. GUASCH 1 RIBAS:
Gracies. Sr. Presiden!. senyores i senyors diputats. El
sector pesquer a les Illes Balears historicament ha estat
un sector d'importancia en cadascuna de les seves epoqueso Si bé fa un temps era un sector destinat exclusivament a la propia supervivencia d 'una part de la nostra
població. recentment en els darrers anys ha estat un
sector favorable a la mateixa promoció turística, que és
el sector més elinamic que tenim en aquestes illes. Jo
crec que ho hel11 el e tenir en compte. i avui aquesta
proposició no de llei presentada pel grup del PP va
enca minada precisament a prenclre en compte i en un
futur a poeler intervenir ele la millor manera en aquest
sector que avui abasta un nombre proper a les 800 embarcacions professionals dins les Illes Balears, amb una
producció els millors anys al voltant ele les 7.000 tones
de pesca.
En aquest sentit es va crear a Brussel'les uns Instruments financers d 'orientació de la pesca. I'IFOP. És un
fons per desenvolupar les accions estructurals corresponents al desenvolupament de les regions que tenen un
sector pesquer. A part que poden intervenir al tres instruments en la finan¡;ació d'aquestes accions estructurals, com puguin er el FEOGA. el FFE. el Banc Europeu el 'lnver ion; aquest lnstrument financer d orientació de la pe ca es crea realment amb els objectius de dur
endavant les e tructures necessaries per donar suport al
sector pesquero
Aquesta proposició no de !lei que avui presentam
esta encaminada a fixar dins aquests fons de I'IFOP, que
repre enten en aquests moments 105 milions d 'ecus per
al proper i any per la campanya per temporada
1994-99 que s han ele distribuir e ntre les regions que no
ón objectiu 1; és a dir, han quedat Catalunya. Balear
i País Basc com a regions que no pertanyell a I'objectiu
1.
Esta ciar que aquest repartiment hauria de ser fet
entre les diferents comunitats autónomes; és a dir,
s'haurien ele fixar uns criteris de repartiment entre les
diferents comunitats autonomes per poder actuar cadascuna d'elles en els eixos i les mesures que més convenient creguen. sempre per elescomptat respectant la legislació que hi hagi de la Comunitat Económica al respecte, i la iegislació estatal. Aquest seria el primer punt
d 'aquesta proposició no ele llei .

EL SR. PRESIOENT:
Passam a la darrera proposició no de llei, que és la 1012.
presentada pel Grup Parlamentari PP-1jr-,'l. relativa a adaptació de la gestió autonómica deis fons estructura1s de I'lnstrument financer d'orientació de la pesca (lFOP) dins deis Plans

Com a segon punt, per part de 1 c1miJüstració central transferir a le comuoilat aUlonomes, cJ"acord amb
el criteds que es fixas en en aquest reparrimelll. el 80%
ele la quanLital que els correspongués al principi de cadn
exercici economic.
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Com :3 tercer punt, seria impo ·tant que I'operativitat deIs
expedients de le~ sol'licitud , d 'ajuda es trami~a~sin da~anl.l a
ol11uníta t Autonoma. pero no solamem s hl o'amJtaSSlIl,
'·nó que es resolguessin davant la Comunitat Autonoma, ates
s~e l'ordenament jUI'Íclic intern de rEstén espanyol. la Cons'inIció i estatllts e1 'autonomía atorguen a les comunitats aUl ' ~omel el temes d'orelenació del ector pesquero

Al 'luan punl proposam que e creassen lI11S comites, tal
vegacla ele la mateixa manera que s'opera en el 5b. entre la
e~retaria General de Pesca Marítima, i un representant ele
cadascuna de le com unitals au te n mes. a nivell de director
general. o en els casos que així sia de subdirector general.
que estudias els aspectes relatius a la gestió i el desenvolupament d'aquests eixos i aquestes mesures, en definitiva del
programa 1994-99 que s'ha ele desenvolupar. L1avors es podrien elevar aquestes conclusions a I'aprovació a la conferencia sectorial que esta integrada pel Ministeri el 'Agricultura i
Pesca i pels consellers ele pesca de les diferents comunitats
autÓnomes.
En finalitzar aquest exercici. les comunitats autonomes
presentarien a aquest comite els programes operatius corresponents, que serien aprovats, com ja he dit abans, en cas que
fossen conformes a les directrius deIs reglaments comunitarls.
i a la legislació basica de (,Estat al respecte.
Jo crec que la finalitat, en definitiva, és donar una capacitat decisoria en la inversió que s'haja de fer en pesca a les
comunitats autonomes, que la regionalització estiga feta no
com s'ha fet ara, de regionalització d'objectiu 1 i objectiu no
1, sinó que no s'englobin les tres comunitats que són objectiu
no 1, i que es faci un repartiment per cadascuna c!'aquestes
tres comunitats, que seria País Basc. Catalunya i Balears; que
es fa¡;i aquest repartiment, i que cadascuna d 'aquestes comunitats puga dins el e¡xos definits prendre les mesures que
crega més aconsellables en base a les necessitats del seu
propi sector pesquer. Crec que la capacitat decisória afectaria
positivament els administrats del sector pesquer, pel que fa
sobretot al fet que en els darrers anys hi ha hagut un temps
moIt gros de resolució d 'expedients, que en alguns casos ha
creat problemes financers a moltes embarcacions que havien
escomes reformes importants. perque les subvencions arribaven tard o quasi mal, al cap de dos o tres anys.
LJavors també, com és molt natural. aixo hauria de partir
d'un principi de subsidiarietat; és a dir que també esta cIar
que per part ele les comunitats autónomes, a la vegada que
hi ha una participació de I'IFOP en aquestes inversions. hi
hagués la participació estatal corresponent, i una participació
també ja definida de les comunitats autonomes per arribar
a establir les fitxes financeres corresponents.
Per aixó jo els deman el vot a favor d'aquesta proposició
no de !leí, per la millora del nostre sector pesquer. Gra.cies.

EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Guasch. Pel Grup Parlamentari MIXT té
la paraula el Sr. Peralta .
EL SR. PERALTA I APARICIO:
Gracies, Sr. PresidenL senyores i senyors diputats. Sr.
Guasch. li vull dir que el vot sera favorable a aquesta
proposició no de lIei. perque entenem que és una petició perfectament possibie i a més 1110lt favorable per al
sector pesquer de la nostra comunitat, que es demani
aquesta adaptació a la gestió autonómica deis fons estructurals del que s'a nomena -és un nom un poc e1ifícil lnstrument financer d 'orientació de la pesca .
És important perque. com es eliu que els objectius
que fixa el fans del FEOGA Orientació i altres fons
existents dins aquesta serie d'elements que eles de la
Comunitat Autónoma permeten revitalitzar la indústria
i altres sectors. en aquest cas sector pesquer, com he dit,
és un tema moIt important. Aquí es diu mol! ciar que
del que es tracta és de desenvolupar les regions on tenen
aquest Índex d'endarreriment. i de la reconversió ele les
zones industrial. que no és aquest el cas, pero sí que
podria elonar objecte d 'una certa reconversió del sector,
on hi ha un envelliment progressiu de la flota pesquera
d'aquesta comunitat autónoma, no només pel que respecta a embarcaciol1s, sinó també pel que respecta a
instruments i arts que s'empren de manera habitual i
tradicional a la nostra comunitat.
En definitiva els quatre punts van en aquesta direcció, jo crec que estan ben expressats, i no podem dir res
més, que ha estat molt assenyada la presentació d'aquesta pro po si ció no de lIei, i que li donarem suport. Moltes
gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Peralta. Pel Grup PSM 1 EEM el Sr.
Orfila té la paraula.
EL SR. ORFILA 1 PONS:
Gracies. Sr. President, senyores i senyors diputats.
Faré una intervenció molt breu per anunciar el nostre
suport a la proposició no ele lIei presentada pel Grup
popular. Potser hauria estat més interessant coneixer
per boca del conseller. o del director de Pesca abans ele
debatre aquesta proposició, a través d 'una compareixenga en comissió, si hi ha hagut o no éonverses amb el
Ministeri d'Agricultura. Pesca i Alimentació per poder
calibrar molt millor aixÍ les possibilitats real s que aquesta pro posta es vegi atesa des del Ministeri. l\iosaltres
tenim alguna notícia que hi ha un decret practicamem
a punt ele sonir que recull , en par! almanco. aqueste~
peticions; i coneixer també les dificultats que es plante·
gen eles del Ministeri en aquest sentit.

~~~======~==~================~====================================================~~
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De tota manera hem de dir que esta m perfectament d'a:ord amb la formulació de la proposta. El nostre grup en un
noment ha presentat una proposició no ele lIei demanant
ma única administració en materia de pesca, i aquesta proJosta va en el mateix sentit. d'alguna manera. a més d'afegir
J11 plantejament que per al nostre grup és perfectament
·acionai. i és que el principi de subsidiarietat que s'incorpora
t la política comunitaria a partir ele Maastricht s'ha el'enten:Ire també cop a subsieliarietat respecte ele les regíons. Amlo
a recent creació (raquest Instrument financer d'orientació
:Ie la pesca es fa necessari delimitar qui en gestionara el fons.
Per al nostre grup no hi ha clubte que han ele ser les regions.
~s a dir que en el cas ele l'Estat espanyol les com unitats
lutonomes. creant un comite o un a comissió amb represenrams de l'Administració ele rEstat i les comunitats autono mes. per tal cI'establir criteris, planifica!' i coordinar les acci811S. deíxant ciar. no obstant. que haura ele ser caela comunitat qui elabori i fixi unes prioritats, és a dir una propia política de pesca en aquest sentit. cl'acord amb la particular situació, que és ben diferent a caelascuna el 'elles. Gracies .
EL SR. PRESIOE1\'T:
Gracies, Sr. Orfila. Pel Grup Parlamentari SOCIALISTA
el Sr. Rus té la paraula.

Pero li hem de dir que la presa de posició del nostre
grup ha estat la eI'abstenció. i Ji intentaré explicar per
que. Perque si bé nosaltres entenem que es despren de
la voluntat política de la presentació c\'aquesta Proposició no ele llei. entenem que el contingut deseli u una mica
el 'aquesta voluntat. Intentaré explicar-li breument, pero
punt per punto
Respecte el el punt 1, nosaltres creim que així COm
s'ha presentat. hauria crestar integrat dins el punt 4. i
que el 4 hauria ele ser el punt 1. Per que? Senziliament
perque entenem que per fixar aquests criteris ele repartiment, que hi esta m d'acorel, hauria ele ser el comite
integrat. si ti pareix. Nosaltres dei m que s'ha passat
rarada clavant el bou i li deim per que, ja es \la anunciar
a aquesta reunió amb els representants ele les comunitats
autonomes. si bé no es va presentar a aquesta reunió el
reial elecret que recollira aquesta voluntat política que
sigui així, i jo cree que en certa mesura hi ha hagut una
desconfianc;a per no mostrar aquest document als representants de les comunitats autonomes, perque encara.
segons els meus informes, no esta tancat, per dir ho ele
quaique manera. Per tan1, entenc que aquest punt 1
hauria d'estar integrat dins aquest punt 4, i el 4 hauria
de ser el punt 1 per estar sistematicament ben presentada. No és una crítica. és el nostre punt de vista.

EL SR. RUS 1 JAU.~![E:
Sr. President. senyores diputades. senyors diputats. Aquesta proposició no de llei que ens presenta el Partit Popular,
nosattres l'hem analitzada. discutida i fins i tot conversada,
tenint en compte que la integració ele la política comuna de
les estructures pesqueres en els fons estructurals europeus. i
la voluntat existent ja expressada a la darrera reunió que el
Govern central -Ministeri d'Agricultura i Pesca- va tenir amb
les comunitats autonomes, aquí on es va tractar precisament
la possibilitat de l'adaptació o apropar al maxim possible la
gestió autonomica als fons estructurals, i sobretot a aquest
nou Instrument financer d 'orientació de la pesca. 1'IFOP.
clins els plans de elesenvolupament regional, POR.
Mesures socials i economiques complementaries que j ..
estan recollides. financ;ades pels fons existents: FEOG.-\
Orientació. FSE. ( ... ), Banc d'Inversions. em pareix que el Sr.
Guasch ha dit: i ara afegint-hi aquest IFOP, instrument important si el que es tracta. i crec que aixo és així, és de
reforc;ar els principis fonamentals de la reforma deIs fons
estructurals per tal de garantir la cooperació i coherencia
entre les polítiques nacionals. les regionals i les locals. hem
ele elir que nosaltres hi estam d'acord. evidentment, estam
d 'acorc! amb la integració deIs plans regionals, que aquests
plans han ele tenir una estructura global, que com ja es diu
a la proposició no ele llei comenc;a amb l'analisi, local fins i
tOt. de la regió afectada. fins i tot deIs problemes particularitzats. en aguest cas d'aquestes tres comunitats que ha dit el
Sr. Guaseh, que són País Base. Catalunya i Balears, que
estan en el fons del no 1.

Respecte del punt 2. els reglaments deIs fons assignats de I'IFOP ja tenen establert l'assignació ele les
quantitats, parl de memoria, pero crec recordar que es
tracta del pagament del 50% a I'hora d'aprovar els projectes. el 30% restant al 50% de la meitat del projecte
d' execució, i el 20% restant a la resta i finalització de
I'exercici. CIar. nosaltres entenem que seria bo que
aquest 80% vengués globalment per la redistribució als
afectats d'aquests projectes, pero entenem que si aquests
projectes han estat presentats a través de la Comunitat
Autonoma, presentats pel Govern centrals i aprovats per
Brussel'les, evidentment els doblers que venguin seran
distribuits amb els criteris ele les analisis que s'hagin fet
al sector o en el cas que la Comunitat Autónoma hagi
aprovat. Per tant, nosaltres entenem que no hi cap la
petició del punt 2, amb aquesta exactituel o radicalitat
que pro posen del tant per cent.
Respecte del 3. evidentment és reiteratiu, ja existeix
una dinamica que fa que siguin les comunitats autonomes, jo no dic que hagin de ser gestories, tampoc no ho
vull jo. Sr. Guasch, jo estic amb voste que s'han ele tenir
criteris a l'hora d 'entendre quin és el problema, i poder
dir "a aquest 10. a aquest 20". i triar el millar o el més
necessitat. a vegades. El que passa és que pens que en
funció d 'aquest estucli previ que es fara. creim que ja es
redistribuiran els recursos. com he dit abans. i per tant
la quantja assignada per BrusseHes, pel Govern central.
quan arribi aquí hauria d 'a nar en funció de la sortic\a
inicial. Per tant jo pens que el criteris auoplars per
Brussel·les. ni un govern membre COIl1 é l'espanyo l els
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adra canviar, i per tant ens haurem de cenyir als criteris ja

~refixats

a l'lFOP.

Respecte del punt 4 ja ho he dit al primer, jo cree que
ria eI'estar englobat amb el punt 1, i per (ant no cal ser
hall
"
...
repetiliu. El que SI pens es ~l1 e aq~le t COmlte IOtegrat que
demana de representant. Ja poclna estar en cena manera
~le presentat dins la Junta assessora
de pesca marítima, Japu. .
1<\r. 1\ 0 és exaetamem pero crear un a l"'e organ, quan
(1 ue t que ja e isteix pot complir les func lun . cree que'
J I~OP sar una duplicitat d 'Organs. una duplicitat de despe a
~ue avui en dia tots e ls grups }nt,el~ta~ racion~li:U\r I.a burocracia. a fi ele fer-la moll mes agl\. I que arrlbl als mtere an ts am b més celeri un.
Per tanto repetesc. vull que entengui aquesta voluntat per
Gru~ Socialista que efectivament estam. ~I'acord amb
la filosofía. osallres entenem que la presentaclO no ha estar
molt encertacla. i en funció el 'aq uesta presentació i per entendre. repetesc , que s'ha passat l'arada davant el bou. i així es
va anuJlcia r al membres de les omunitats 311tOnome que
varen assistir a la reunió; jo esperaría el reial decreto Els
temes o els criteris fixats per BrusseHes no els canviarem, ja
estan prefixats: i per tant nosaltres li anunciam la nostra
abstenció a aquesta proposició no de lIei. Gracies, Sr. Presidento

pan del
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I'IFOP en el Pla sectorial de pesca. Per aquesta banda
també jo cree que queda complimentat el seu dubte.
Quant al decreto el Govern central no el pot treme
en aquests moments , i amb aixo sí que és favorable que
abans de publicar-lo sia estudiat per les diferents comunitats autonomes per donar faciJitats que puga haver-hi
can vis en aixo. Pero de totes maneres, perque s'aprovi
aquest reial decret, primer haura de ser aprovat el Pla
sectorial de pesca, que ja esta enviat a BrusseHes, i qu e
en aquests moments i des del 341 ele mar;;, que va ser
remes a Brussel·jes , tenen sis mesos per aprovar-lo. Se
suposa, i en aquest sentit el Govern centraí pressiona.
que en un termini ele dos otros mesos puga ser aprovat,
i lIavors puguen posar aquest reial decret en marxa, que
com li dic. sí que tenen la bona voJuntat al Govern
central de donar-lo a coneixer a les comunitats autonomes abans de la seva publieació.
Jo erec que al Grup Socialista Ji he resolt tots els
dubtes que voste tenia. Si no Ji resolt tots els dubtes que
voste tenia. llavors és perque avui estic malament de les
orelles i no I 'he sentit. Pero jo crec que una volta aclarits aquests dubtes, jo faria un acte de valentia i votaria
a favor d'una proposta que representa una millora per
al sector pesquer ele les IIIes Balears. Gracies, Sr. Presidento

EL SR. PRESIDENT:
EL SR. PRESIDENT:
Gr:kies. Sr. Rus. En torn de replica el Sr. Guasch té la
paraula.

Gracies, Sr. Guasch. Hi ha intervencions en contrareplica? El Sr. Rus té la paraula.

EL SR. GUASCH 1 RIBAS:
EL SR. RUS 1 JAU ME:
Graeies, Sr. President. Vull agrair al Sr. Peralta el seu
suporto També Ji vull agrair al grup que representava com a
portaveu el Sr. Orfila. 1 volía treure de dubtes el Grup Socialista, per oferir-li la possibilitat de abstendre 's, fer un acte de
valentia i votar a favor.
Miri. en primer 1I0c, quan parlam del repartiment, m'ha
fet la impressió que voste pensa que per part de l'Estat central hi ha com una bona predisposició a fer un repartiment
d'aquests 105 milions entre aquestes tres eomunitats autonomes. Dones miri, no senyor. En la darrera reunió precisament el que va advertir, és que ja estava regionalizado, de tai
m~nera que havien fet dues regions: regió objectiu L i regió
obJectiu no 1. O siga per aquesta banda, com que no est3.
eomplimentat i veig que vos te hi té interes, crec que hi
hauran de votar a favor.

Gracies, Sr. President. breument. Miri, Sr. Guasch ,
jo li vull ser sincer. Jo no crec que sigui una qüestió de
valentia, jo crec que és una qüestió de responsabilitat.
Nosaltres. ja li he anunciat a la tribuna. no sé si ho ha
sentit o no, jo li explicaré: i és que nosaltres estam d'acord amb aquesta filosofía que expressa i emana eI'aquesta proposició no de llei. Jo lí dei a que la sistematica
desdeia precisament d 'aquesta voluntarietat. Voste té
coneixement deis representants que varen acudir a
aquesta reunió amb el Mínisteri. Voste sap que els varen
dir que dins aquest reíal decret es recollien tota una
serie de voluntats que s 'expressaren a la reunió. Més Ii
diré: voste ha fet una afírmacíó, que els 105 milions ja
estaven regionalitzat. Falta una dada molt imponant: no
estan quantificats, Sr. Guasch.

Llavo... pel que fa a canviar el pum 4 pel punt 1, em
pare!x perfecte j 01 que e l canviel11. 1 quant al tema qu di u
Vo le que h i ha un organi me que és Japumar. no té re a
veul'e amb el que aquí es demana. Aquí e demana exdu i~al11ell l, tal com hi ba per exemple en el plan e1 'agricultura
(el Sb. un organ que igui exclusivamenl de direcció i COI1trol de I'execució deis eixo i les mesures contemplades clins

Per tanto vulI dir que aixo és un criteri de suposició
que m'agradaría que voste tengués molt en compte j
respectas. Jo li he dit que entenent aquesta voluntarietat.
i que efectivament el que nosaltres proposam, i la crítica a la sistematica el 'aquesta proposieió no és ana.- en
contra d'aquesta voluntat: al contrari, li hem dit que
estavem (l'acore!, pero que estávell1 esperan¡;ats -i aixi
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es va anunciar n la reunió~ que a aquest reía l decret figu rara
tOl el que en aquesta re unió es va expressar.
Jo li vull dir que un deIs criteris que es varen tenir en
comple. i vull que o h tengui moh clar, a fhora de fer la
primera regionalització que voste ha dir . varen ser els projectes que s'havien presentat en funci ó del Reglamem de la
CEE núm. 3551i7 i 4042/89. Balears. tlll projecte. Per tant e l
que jo si encara demanaria. si se'm permct en aquest to1'O de
replica. és instar que la Conselleria d'Agricuhura i Pesca
creas i fomentas un assessorament. fo mentas que tOtS els
necessitau pe$C<,dors d 'aquestes illes presentassin més projectes. que nosaltres creim que efectivamem sí n'estan necessi·
tatS, pero que aquesta critica que jo ti he fet no exclou
aqtlCSta voluntat d'esta r a favor. Gracies. Sr. Presiden l.
EL SR. PRESID E"T:
Gracies. Sr. Rus. Acabal el debato passarem a la votació.
Se rl)'o rcs i senyors di putats que voten a favo r de la propo~
sició no de l1ei. es vole n posar d retS. pe!' favor? Gracies, poden seure.
Senyores i senyors diputalS que voten en COntra':'
Senyores i senyors diputatS que s'abstenen':'
35 VOlS a favor. cap en contra. 19 abstencions. Queda
aprovada la Proposició no de llei 1012.
1 esgotat I'ardre del dia. conclou aquesta sessió. Gracies
a
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