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EL SR. PRESIDENT:
EL SR. MOLL 1 MARQUES:
Senyores i senyors diputats, bones tardes a tots, comen<;a
la sessió. Comem;arem, com és habitual, per les preguntes.
1.1) Pregunta RGE núm. 1804/94, de l'Hble. Sr. Diputat
Josep Moll i Marques, del Grup Parlamentari SOCIALIST A, relativa a com pensa el Govern evitar la desaparició del
Programa d'educadors de carrero

Moltes gracies, Sr. President. La importancia d 'aquest programa, el programa deis educadors del grup
GRE C és reconeguda per tothom i segons sembla no lli
ha pressupo t vostes han descobert que no tenen pressupost i esta en pedll la continu'itat del programa, voldríem saber com pensen evitar La desaparició_ Molles
gracies.

EL SR. PRESIDENT:
EL SR. PRESIDENT:
La primera és la 1804 del diputat Sr. Moll i Marques, del
Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a com pensa el
Govern -prec silencí als diputats, per favor- evitar la desaparició del programa d'educadors de carrer. Té la paraula
el diputat Sr. MolJ.

Gracies. Sr. Mol!. Té la paraula la conselJera Sra.
Cirer .
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LA SRA CONSELLERA DE GOVERNAClÓ (Catalina
Cirer i Adrover):
Grades, Sr. President. Senyores i senyors diputats. És un
¡,ogJ'ama que ningú no dubta que és d 'una qua litat mol t
~"!l Portant ¡que s'ha de mantenir: ej. probl~ma ha ven~l
perque hi ha hagut una manca ele liq UIde a d aquesta entltat
GREC perq ue no rebra un impon q ue se li hav ia prome • .
U I nost ra feina fillS ara ha e tal fer le gestiolls pertinents
perque poguessin rebre aq~es,ts doblers, ~er ventura no r:bran el cent per cen!, pero SI una quantltat que permetra,
si no manten ir el nombre total d'educadors de carrer que
tenia el GREC, sí un nombre considerable, en faltaran dos
o tres, cosa que sera corregida bé per una altra entitat o bé
per qualsevol altra administració, perque el programa d'edu cadors de carrer no és exclusiu del GREC sinó que hi ha
altres entitats i altres institucions que també el duen a terme.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sra. Cirer. Yol tornar afer ús de la paraula el
Sr. Mol!? Té la paraula.
EL SR. MOLL 1 MARQUES:
Gracies, Sr. President. Realment és preocupant veure que
una gestió que en realitat forma part de la problematica de
menors que vostes gestionaven des de fa cinc anys, ara s'hagi
plantejat el problema d'aquesta manera tan imprevista, segons sembla, i que, en principi es va dir que no entrava-dins
la transferencia. Naturalment, nosaltres consideram que en
cinc anys de gestionar aquesta competencia per conveni,
vostes haurien d 'haver sabut que aixo estava dins un marc
que vostes havien d'assumir en conjunt i que ellogic era que
gestionassin també la transferencia d'aquests doblers juntament amb la competencia de menors. El que ens sembla
sobretot molt problematic, per no dir impresentable, és que
a l'hora de la veritat sigui n els menors els que paguen els
plats romputs, que quan no hi ha doblers quedin sense reS91dre problematiques de menors quan vostes sempre han dit
que el prioritari són els problemes de menors. Jo els voldria
demanar que, si és necessari, aportin els doblers per endavant, gestionin el que vulguin, que els ho tornin, si és que els
ho han de tornar, em sembla molt bé, no tenc res en contra,
pero que de cap manera s'interrompi aquest programa. Moltes gracies.
EL SR. PRESIDENT:
. Grades, Sr. Moll. Vol tornar afer ús de la paraula, Sra.
CiTer? Té la paraula.
C' LA SRA. CONSELLERA DE GOVERNACIÓ (Catalina
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més aquest de medi oben, i ho tenÍem tan previst que
tentm un conveni signat per aquest programa concret de
medi obert que va des de dia 1 de gener del 94 fins a 31
de desembre, amb un import economic que ja vaig dir
l'altra dia a una interpe]']ació, un conveni fiscalitzat i
amb una partida pressupostaria reservada per al compliment d'aquest pagamento El GREC ha denunciat aquest
conveni, diu que no el podra dur endavant i, per tant,
han estat ells que ens han denunciat aquest conveni,
nosaltres podem fer tot el que creguem conveníent amb
totes les partides pressupostaries que voste vulgui, pero
la quantitat que rebran per aquest concepte de medí
obert, d'educadors de carrer en medi obert, vendra per
la partida 052, que és una partida que no la gestionam
nosaltres.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sra. Consellera.
1.2) Pregunta RGE núm. 1823/94, de I'Hble. Sr.
Diputat Josep Alfonso i Villanueva, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a beneficis o perdues
obtinguts per la Sociedad Balear de Capital Riesgo SAo
EL SR. PRESIDENT:
La segona pregunta és la 1823 del Sr. Alfonso i Yillanueva, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa
a beneficis o perdues obtinguts per la Societat Balear de
Capital Risc. Té la paraula el Sr. Alfonso.
EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEY A:
Sí, Sr. President. AIs dos plens anteriors, de la setmana passada, varem intentar coneixer quina era la
situació de totes les empreses que formen el capital
mobiliari de Capital Risc. La resposta, com vostes saben,
va ser practicarnent la mateixa per a totes, "vagin al
Registre Mercantil a partir del mes de juliol, i ho sabran ". Pero ara estam en una situació, aquesta pregunta
és una situació un poc diferent, aquesta empresa, Societat Balear de Capital Risc, vull recordar als senyors
diputats que esta constituIda fonamentalment peT capital de la Comunitat Autonoma, 40 i busques per cent,
capital de la Banca March, un altre percentatge important, capital de Sa Nostra, un altre percentatge important
i capital de distintes entitats de credits; dues d'aquestes,
una altra, Sa Nostra i Caixa Colonya, que l'obligació de
control el té la Comunitat Autonoma. És a dir, que el
capital de Capital Risc, més del 50%, encara que no
amb participació directa, sinó en control. de les entÍtats
que hi participen, el té la Comunitat Autonoma.

¡rer i Adrover):
Grad es Sr. Presiden t. H o teníe m ta n previst que nosal~'es tenim un conveni ¡guat per a aquest prog rama espedfic
e l'Iled i a ben perc¡ue el GREC és ul1a ent itat coJ-Jabo radora
n OStl'a en tema de menors que du alt res program es, 110 11 0 -

El consell d'administració de Capital Risc, segons els
seus estatuts, dia 30 d'abril havia d'haver aprovat el seu
balan9, avui em sembla que és dia 3 de maig, i, per tant,
els responsables de Capital Risc i el control de Capital
Risc que és el conseller d'Economia j Hisenda, avuL ha

~~~~~==========================================================================~
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de coneixer perfectament quin és el benefici o la perdua -no
ho sabem- de Capital Risc. Per acabar, només recordaré que
les inversions de Capital Risc, una societat. com he dit, participada en un 40 i busques per cent per la Comunitat Autanoma, en un 20 i busques per cent per Banca March i Sa
Nostra i d 'altres entitats en percentatges molt petitons, és
una entitat que ha invertit 425 milions aBan Sossec, és una
entitat que ha invertit un total de 1.144 milions i que són
una part importantíssima de la Comunitat Autanoma, crec
que és imponant, imprescindi ' le que els diputats e1 'aquest
pal'lamenl coneguem quina rendibilitat tenen els 425 més 70
i busques de milion • i le due inversions dan'eres ele I'any
passat, 100 i busques de milions que la ComuLlitat Autonoma
posa en mans d'empresaris privats a través de Capital Risc.
És imprescindible coneixer. avui, aquests beneficis o
aquestes perdues. Nosaltres demanaríem, si no se 'ns contesta, empara al Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Alfonso. Té la paraula el conseller Sr. Matas.
EL SR. CONSELLER D 'ECONOMIA 1 HISENDA (Jaume Matas i Palou):
Gracies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Els
resultats de la societat Capital Risc, generalment parlant, com
voste especifica en aquest moment, Sr. Alfonso, es coneixen
perfectament, són a disposició de tothom que ho vulgui
saber, i els resultats deis exerdcis tancats el'aquesta societat
són absolutament coneguts per tothom. Una altra cosa són
els resultats de I'any 93, que encara no són tal s resultats
perque la junta general no s'ha reunit i no ha aprovat els
comptes. No es preocupi que immediatament i abans del
Registre, voste, tot d'una que aixo estigui aprovat, tendra la
informa ció com es mereix. Grades.

1.3) Pregunta RGE núm. 1800/94, de l'Hble. Sra
Diputada Maria Antonia Vadell i Ferrer, del Gru~
Parlamentad PSM i EEM, relativa a nova informació
pública del Pla director de ports esportius i Íns_
tal-lacions nautiques de les Illes Balears.
EL SR. PRESIDENT:
Passam a la tercera pregunta que és la 1800, que
formula la eliputada Sra. Maria Antonia Vadel1 i Ferrer
del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a nov~
informació pública del Pla director de ports esportius i
instal·lacions nautiques de les Illes Balears. Té la paraula
la Sra. Vadel!.
LA SRA. V ADELL 1 FERRER:
Grades, Sr. President. Sr. Conseller, a la se va compareixen<;a, ja fa una serie de mesas, va mostrar als
diputats i diputades d 'aquesta cambra. un nou pla de
ports esportius que tenia diferencies notaries en relació
amb el que va sortir a exposició pública l'any passat, se
li va demanar que el posas a exposició pública una altra
vegada, a causa de les diferencies que hi havia, la resposta que va donar voste no va ser una negativ,\. sinó
que va clir que s'estudiaria el tema i que ja donarla una
resposta. La pregunta ql.le avui li feim és aquesta quan
considera el Govern que es faJa un període d'informació pública i consulta institucional com a conseqüencia
de les modificadons introduldes que signifiquen que la
redacció final del Pla director sectorial de ports esportius i instal'lacions nautiques de les Illes Balears difereix
fonamentalment de les elues redaccions inicials?
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sra. Vadel!. Té la paraula el conseller Sr.
Reus.

EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Conseller. Vull fer l'observació que el temps
esta esgotat, donaría, com a maxim, una intervenció de trenta segons, Sr. Alfonso.
EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEV A:
Gracies, Sr. President. És la resposta de l'altre dia, jo li
deman l'empara.
EL SR. PRESIDENT:
Vol tornar afer ús de la paraula el Sr. Matas?
Abans de passar a la pro pera pregunta, en relació a aixo,
pregaria que tan aviat siguin aprovats els comptes de la societat esmentada, es facin arribar al Parlament, per part del
Govern, ja sense més qüestió, sense que ho hagi de demanar
cap grup parlamentari, i prec al Govern que prengui nota
d'aquesta qüestió.

EL SR. CONSELLER D'OBRES PÚBLlQUES 1
ORDENACIÓ DEL TERRITORI (Bartomeu Reus i
Beltran):
Sr. President. Senyora diputada, he de dir que avui
matí mateix la Comissió de Política Territorial ha aprovat el PLa de ports esportiu de forma provisional i ha
elevat J aprovació definitiva al Consell de Govern del
proper dia 13. Vull aportar dos informes jurídics que
avalen la tesi que ja vaig manifestar, en el sentit que un
cap que el Pla de ports esportius sigui aprovat provisionalment avui eleva d ' una forma intensa el Ilivell de
protecció. respecta per complet el que és I objecte in.ici~1
i definitiu del Pla amb la qual cosa tecnicament no es
factihle ni necessal'ia una nova informació pública. Jo
els lIiuraré aquests informes a tots els grup parlaroentarís pero cal que sapiguen que hem actuat amb la bOJ1a
. la
voluntat cl 'avanc;ar en aquest tema un cop que tenul'l
l
consciencia clara que hem fet un pla molt ben fet, l1'Iol
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befi articulat i que, de fet, la gent que ['analitzi haura de
reconeixer un esfor~. Gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Conseller . Vol tornar afer ús ele la paraula.
Sra. Vadell? Té la paraula.
LA SRA. V ADELL 1 FERRER:
Sr. Conseller, coneixíem per la premsa aquesta notÍcia,
ens ha vengut avui una mica de sorpresa. De totes maneres,
li voldríem dir que consideram un frau als ciutadans que no
es tarni a posar a exposició pública perque realment [es
diferencies fins i tot varen sorprenelre als mateixos diputats
i diputades que eren a aquella reunió. Aquest pla és totalment eliferent, no es va donar coneixement de la memoria,
que és un document necessari i imprescindible per coneixer
tat I'abast del Pla, i pensam que el Govern no actua correctament en aquest tema, malgrat jurídicament tengui totes les
benediccions. Moltes gracies.
EL SR. PRESIDENT:
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d'un aqüífer a Sant Rafel d'Eivissa. Té la paraula el Sr.
Vidal.
EL SR. VIDAL 1 JUAN:
Gracies. Sr. President. Sr. Conseller, continuam amb
el tema de I'aigua, perque indubtablement és el problema més preocupant de les nostres illes, sense menysprear-ne cap altre. en diferents aspectes, a més. Varem
tenir coneixement que la passada setmana es varen efectuar unes extraccions a un aqüífer situat a Sant Rafel
cl'Eivissa i sense sensacionalismes de si s'havien tirat a
un torrent 4.000 tones o 5.000, aixo no importa, sinó
simplement interessa. perque creim que la Junta el'Aigües ele Balears ha actuat correctament, fent fer unes
perforacions per encarregar uns estudis a l'lnstitut Tecnologic i Geominer, si ja té la Junta d'Aigües de Balears
aquest resultat deIs estudis encomanats, precisament per
saber si afecten o podrien afectar aquestes extraccions
l'entorn, els nivells, etc., deis pous confinants o d'una
area determinada. Moltes gracies.
EL SR. PRESIDENT:

Gracies. Sra. Vadel!. Vol tornar afer ús de la paraula? Té
la paraula.

Gracies, Sr. Vidal. Té la paraula el conselIer Sr.
Reus.

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

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

Sí, Sr. President. Em sap greu, perque intent ser molt
respectuós tant amb les lIeis com amb els parlamentaris i
amb l'opinió pública, tenc el convenciment que hem actuat
bé, que el Pla de ports esportius s'ha modificat amb els elements que realment fonamenten la base del Pla, hem incidit
en un niveIl de restricció molt més dur, moIt més restrictiu,
i a partir d'aquí, tota la resta són arguments que no tenen
un pes tecnic fort, podríem estar constantment traient a
informació pública qualsevo[ tipus de pla director, perque
.gualsevol modificació que no estigui ben estudiada pot signit:ficar nova informació pública? És troba un fil conductor que
ens ajudi realment a definir les coses, jo agrairé que vostes
. mirin aquests informes i realment hem actuat amb un suport
tecnic important. Gracies.
EL SR. PRESIDENT:

Perdó, sí, respecte el 'aquesta qüestió he de dir que
moltes vegades ens trobam amb la dificultat de no poder
respondre a preguntes perque ens fa falta tenir més
con creció deIs detalls, si voste em demana per una prospecció, una captació feta a Can Sacost, propietat del Sr.
Joan Bonet i Cardona, on hi ha un interes directe de
l'empresa Sofesur, li he de dir que en aquest moment
l'informe tecnic encara no esta avaluat. El problema és
que a la zona de Sant Rafel tenim 50 sondeigs. Ens faria
faIta saber realment amb més certesa quina és la captació de la qual voste té vol informació .
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Conseller. Vol tornar afer ús ele la paraula el Sr. Vidal? Té la paraula.

Gracies, Sr. Conseller.
EL SR. VIDAL 1 JUAN:
1.4) Pregunta RGE núm. 1820/94, de l'Hble. Sr. Diputat
Cosme Vidal i Juan, del Grup Parlamentari MIXT, relativa
a resultats deIs estudis sobre nivells i repercussions de l'exPlotació d'un aqüífer a Sant Rafel (Eivissa).

EL SR. PRESIDENT:
V. Passam a la quarta pregunta que és la 1820 del diputat Sr.
Idal i Juan, del Grup Parlamentad MIXT, relativa a resulats deis estudis sobre nivells i repercussions de l'explotació

t

Sr. Conseller, hi ha coses que són evident, jo no tenc
interes ni en un ni en un aItre, pero li puc dir , com a
referencia, que jo no li deman una extracció normal i
corrent, sinó una que ha tengut repercussions a la premsa i es va dir que s'havien tirat 5.000 tones a un torrent
precisament per saber quina repercussió podia tenir a
['entorn, cosa que em sembla ben correcte, ara, si voste
creu que aquests 50 pous que tenen aIla. tots han tirat

~~~~~========~======================~======~=============================
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aquesta quantitat, aleshores sí que m 'he de preocupar pertots.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr . Vida!. Vol tornar afer ús de la paraula'J Té
la paraula.
EL SR. CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES 1 ORDENACIÓ DEL TERRITORI (Bartomeu Reus i Beltran):
Deman perdó perque no tenc cap notÍcia (l'aquesta ( ...)
a un torrent. Li he de dir que la informació més avan¡;ada
que tenim fa referencia a una captació relativa a un particular. Em sap greu no tenir més dades.

a aquesta qüestió, li puc assegurar que es fa feina, hem
recollit ja tates les dades de camp per a l'elaboració del
Pla i efectivament queda pendent tenir el contacte amb
el sector per arribar a una redacció de la normativa.
Aprofitarem tota la feina que es fa en aquest moment de
modificació del pla de 1'illa de Mallorca quant a les
al-legacions rebudes , etc. Una vega da que tenguem tot
aixo compost, ho podrem treure a informació pública
pero jo al Parlament en cap moment no he donat termi~
ni ni en pens donar. Gracies.
EL SR. PRESIDENT;
Gracies, Sr. Flaquer. Vol tornar a fer ús de la paraula el Sr . Orfila? Té la paraula.

EL SR. PRESIDENT:
EL SR. ORFILA 1 PONS:
Gracies, Sr. Conseller.
1.5) Pregunta RGE núm. 1803/94, de I'Hble. Sr. Diputat
Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari PSM i EEM,
relativa a informació pública del Pla director de l'oferta turística de les Illes Balears.
EL SR. PRESIDENT:
Passam a la cinquena pregunta que és la 1803 del diputat
Sr. Orfila i Pons. del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a informació pública del Pla director d 'ordenació de 1'0ferta turística de Balears, pla insular de Menorca. Té la
paraula el Sr. Orfila.
EL SR. ORFILA 1 PONS:
Gracies, Sr. President. Sr. Conseller de Turisme, el president del Consell Insular de Menorca ha afirmat fa dues
setmanes a través deIs mitjans de comunicació que entre
novembre i desembre d'enguany es convocaran els sectors
economics d'aquella illa per donar-los a coneixer I'avan<; del
POOT. Com que d'aquestes promeses ja n'estem un poc
escalivats i ja dia 16 d'abril del 92 es va afirmar des d'aquélla
institució que a finals d'aquell any, 1992, comptaríem amb
el POOT aprovat, i els anys passen i ni el tenim ni se l'espera, els volem demanar si aquesta vegada va de ver i, per tant,
quan considera el Govern que es fara el període d'informació pública i consulta institucional del Pla director d'ordenació de l'oferta turística de les Illes Balears, pla insular de
Menorca?
EL SR. PRESIDENT:

Gnkies, Sr. President. Sr. Conseller, c1aríssim, no
pensa donar terminis, una actitud prudent, l 'imprudent
és l'altre, aquell que ralla i cada vegada que ralla li han
de tapar la boca perque després no compleix, a Pinotxo
li va créixer el nas. Gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Orfila. Vol tornar afer ús de la paraula,
Sr. Conseller? No.
1.6) Pregunta RGE núm. 1801/94, de l'Hble. Sra.
Diputada Maria Antonia Vadell i Ferrer, del Grup
Parlamentari PSM i EEM, relativa a aprovació inicial
del Pla director sectorial de pedreres de les Illes Balears.
EL SR. PRESIDENT:
Passam a la sisena pregunta que és la 1801, de la
diputada Sra. Maria Antonia Vadell i Ferrer del Grup
Parlamentari PSM i EEM, relativa a aprovació inicial
del Pla sectorial de pedreres de les Illes Balears. Té la
paraula la Sra. Vadel!.
LA SRA. V ADELL 1 FERRER:
Graci es , Sr, President, Des que es va aprovar la L1ei
d 'ordenació territoriaJ, hem demanant reiteradament el
c1iferents grups poLítics de 1 oposició, quan es fal'an el
plans directOrs sectorials. En aquesl cas la pregunta és
sobre el pla ele p edreres, quan es fara I'aprovació iniciaJ
del P la director sectorial de pedreres ele les 1l1es Balears'?

Gracies, Sr. Orfila. Té la paraula el Sr. Flaquer.
EL SR. PRESIDENT:
EL SR. CONSELLER DE TURISME (Joan Flaquer
Riutort):

Gracies, Sra. Vadel!. Té la paraula el conseller Sr.
Reus.

Gracies , Sr. President. Senyor diputat, ja fa uns mesos
vaig haver de contestar una pregunta molt similar per part
seva, li vaig contentar que jo no pensava donar terminis per
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EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. President.

Sr. President. Senyora diputaela, amb molt ele gust, hem
hag ut eI'esperar per desgracia, a tenir la competencia en
lateria de ped reres per poder, en certa forma, convencer el
°ectO r que hav ia de participar ele forma directa en el que és
el procés de miUora rehabi litació de pedreres abandonades.
Avui ja bi ha un aco rd amb el sector, aportaran un 0,72%
sobre volulD ele ( .. .) anual a efectes ele poder fer una política
de rehabUitació. Aquests djes estan fermant la formalitat
jurídica necessaria, hem de pensar que cream una, fig~ra n,o
impositiva, cream, en certa forma, un compromls el mgres
anual ele cara a l'administració durant deu anys i aixo implica unes qüestions tecniques complexes. ]0 voldria per dir
una xifra, voldria elir abans del mes el'agost per dur realment
ja a informació pública aquest pla que esta molt avan~at, a
]'espera. exclusivament, ele definir el que per a mi és el marc
important, que és l'aportació financera del sector.
EL SR. PRESIDENT:
Gnkies, Sr. Conseller. Vol tornar afer ús de la paraula
la Sra. Vadell? Té la paraula.

1.7) Pregunta RGE núm. 1802/94, de I'Hble. Sra.
Diputada Maria Antonia Vadell i Ferrer, del Grup
Parlamentari PSM i EEM, r elativa a apr ovació inicial
del Pla director de carrete res de les Illes Balears.

EL SR. PRESIDENT:
Passam a la setena pregunta que és la 1802, de la
diputada Sra. Maria Antonia Vadell i Ferrer, del Grup
Parlamentari PSM i EEM, relativa a aprovació inicial
del Pla director de carreteres de les Illes Balears. Té la
paraula la Sra. Vadel!.
LA SRA. VADELL I FERRER:
Gracies, Sr. President. La pregunta va en el mateix
sentit, la competencia sí que la tenia des de fa molt de
temps la Comunitat Autonoma, aquesta excusa que ha
posada abans ara no hi és, voldríem fer aquesta pregunta molt senzilla, quan considera el Govern que es fara
I'aprovació del Pla director sectorial de carreteres?

LA SRA. VADELL I FERRE R:
EL SR. PRESIDENT:
Sí, Sr. President, moItes gracies. Només Ji voldríem dir,
Sr. Conseller, que desitjam que sigui ver aquesta vegada, que
no sigui com Pinotxo que anomenava ara el meu company fa
un moment, demanam reiteradament que s'aprovin aquestes
coses, que es faci feina en aquest sector, I'únic que li voldríem dir és que el tema de pedreres és molt greu, sabem els
problemes que hi ha a Establiments, i el paisatge es degrada
contínuament, sense una normativa i sense una planificació
concreta perque després es puguin rehabilitar les pedreres.
El problema economic s'ha de negociar, evidentment, pero
no ha de ser una trava perque el Govern pugui fer coses. En
aquest sentít desitjam que el mes d'agost estigui avan~at i es
pugui aprovar inicialment. Moltes gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gr:kies, Sra. Vadell. Vol tornar afer ús de la paraula el
Sr. Reus? Té la paraula.
EL SR. CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES I ORDENACIÓ DEL TERRITORI (Bartomeu Reus i Beltran):
Sí, el PIa de pedreres té un substrat important que és
qUe defineix, en certa forma, una restricció quant a creixernent d 'oferta, i per altra banda, legalh za qliestíons que avu í
en dia bordegen temes discutibles . . o podíem nosa ltres, com
a GO vern crear una situació establ.e sense aconseguir que e l
~eCto~ apOrtas recursoS sl~ ficients per fer un a política clar a
e 011 llo ra , en aquest sentlt m' ha de creure hem hagut d 'eserar a ser co mpetents en la materia -no ho érem fin fa poc
ernps_ per teai r un instrume nt j no ele pressió sí ele c1ialeg
al11 b més inten!s. Grad es.

r

Gracies, Sra. Vade!!' Té la paraula el conseller Sr.
Reus.
EL SR. CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES 1
ORDENACIÓ DEL TERRITORI (Bartomeu Reus i
BeItran):
Sr. President. Senyora diputada. Es un tema moIt
important. Des del mes d 'octubre el Pla de carreteres
esta tancat i fet oNo obstant aixo, hí ha hagut dues dates
que han diferit la possible exposició pública del Pla. Una
va ser el mes de desembre, a un moment en que ens va
fallar una opció que semblava oberta que era intentar
que l'Estat declaras d'interes generals les carreteres de
Balears; l'altra ha estat aquests darrers dies on fent feina
conjunta amb la Consellería d'Economia i Hisenda,
avaluam una planificació de despesa en carreteres que
tengui constancia i presencia del que és la inversió
estatal de carreteres a Canaries, modulam una inversió
considerant que hem d'aconseguir, si més no, que l'Estat
central inverteixi a Balears el mateix que inverteix a
Canaries, i en aquest sentit, aquests darrers dies és quan
hem tengut la informació de base suficient i ara modularem un pla de carrete res que ens aproximi, ens equipari
el que és el pla de carreteres a un altre arxipelag espanyo!. Gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies. Sr. Conseller. Vol tornar afer ús de la paraula la Sra. Vaelel1? Té la paraula.
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LA SRA. V ADELL 1 FERRER:
Gracies, Sr. President. és molt important el finan<;ament,
pero una cosa és fillan~ament i l'altra és planificar; és a dir
que el Pla de carreteres esta coLapsant i impedint a mol tes
poblacions fer unes previsions urbanístiques deis seus termes, aixo ho sabem. El tema que conec més és el del el meu
poble, Manacor, on estan intentant fer un pla general i de
cada vegada hi ha més entrebancs per poder fer-lo perque
els surten carreteres per tot. Vull dir que si el Govern no té
planificat el tema de carreteres, difícilment es podra planificar la xarxa de comunicacions de tota Mallorca i de totes les
Illes Balears. Per tant, és urgentíssim, i ha demanam per
enesima vegacla. que es faci via en aquest tema.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies. Sra. Vadell. Vol tornar afer ús de la paraula el
conseller? Té la paraula.
EL SR. CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES 1 ORDENACIÓ DEL TERRITORI (Bartomeu Reus i Beltran):
Sí. Sr. President. L'element planificació, que és important, perd pes re pecte del tema a fínan~ar; és a dir, no sabía
que creas Ull problema perque quan un ajuntament ha tengut dificultat respecte de planejament municipal ha acudit a
nosaltres j hem certificat els e lements que feien falta per
definir un marc operatiu segur. Jo estic lluitant per aconseguir finan<;ament en carreteres per a Balears, que és la peºa
basica respecte del que és el nostre esdevenir de futur en el
tema economico-financer. Jo demanaria a aquesta cambra el
seu suport intens encara que senluna posició a vegades dura
del Govern respecte de l'Estat central en el tema de carreteres. No em queda més opeió i remei que intentar aconseguir
per a Balears el que Canaries, per sort per a ells. han aconseguit. Gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Conseller.

1.8) Pregunta RGE núm. 1724/94, de l'Hble, Sr. Diputat
Pere Sampol i Mas, del Grup Parlamentari PSM i EEM,
relativa a no remissió al Parlament de la documentació
referida a liquidacions per canon de sanejament d'aigües.
EL SR. PRESIDENT:
Passam a la vuitena pregunta, que és la 1724, del diputat
Sr. Pere Sampal i Mas, del Grup PSM i EEM, relativa a no
remissió al Parlament de la documentació referida a liquidacions per canon de sanejament d'aigües. Té la paraula el Sr.
Sampo!.
EL SR. SAMPOL 1 MAS:
Gracies. Sr. President. En dues ocasions hem sol·licitat
aquesta documentació, que es refereix a les liquidacions de

les empreses per canon de sanejament d 'aigües. Una
vegada més han acabat els terminis i encara no hern
rebut aquesta documentació, hi ha cap motiu especial?
EL SR. PRESIDENT:
Gracies. Sr. Sampo!. té la paraula el conseller Sr.
Matas.
EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA 1 HISENDA
(Jaume Matas i PaJou):
Gracies, Sr. President. Senyores i senyors diputats.
Sr. Sampo!. el motiu és que els ingressos de la quota del
canon, com voste bé sap, vénen regulats, quant a terminis de presentació, pel que estableix l'article 13 del Decret 15/92. ele 27 de febrer. Segons aquest artide, les
declaracions-liquidacions de la facturació de cada mes es
presentaran a la Conselleria d'Economia i Hisenda fins
al dia 5 del segon mes següent a aquella que es referesqui la facturació. A les dedaracions-liquidacions mensuals, el substitut fara l'ingrés del 50% del deute en el
moment de la presentació de les declaracions-liquidacions, el 30% durant el mes següent i el 15% durant el
segon mes següent.
D'aquesta normativa es despren que els terminis deIs
subministradors cl'aigua per fer els ingressos del canon
d 'un exercici a la canselleria finalitza dia 5 el 'abril de
I'exercicí següent. Per una altra banda, els ingressos es
poden fer a les entitats bancaries coHaboradores autoritzades, les quals tenen eonvingut amb la conselleria conveni per portar-lo les c1eclaracions-liquidacions amb una
periodicitat quinzenal; per tant, tampoe dja 15 el 'abril 110
es tenen a la seu de la conselleria les dades completes Cl.e
la recaptacíó del canon de J'exercici antel·Íor. Tot aixo
comporta que als efectes ele poder donar aquesta infotmació que vos soHíeltava hagués d'esperar a final
d'abril i principi de maig, que és efectivament quan ja
tenim les liquidacions en aquest moment i quan helÍl
procedit a enviar-les a aquest parlament. Gracies.

te

EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Conseller. Vol tornar afer ús de la paraula el Sr. Sampol? Té la paraula.
EL SR. SAMPOL 1 MAS:
Gracies, Sr. President. En prenc nota i contii a rebre
aq uesta documentació aqllests dies. De totes maneres
tenglli en compte que quan es va formular la primera
soH¡chucl de doeumentació li elemanavem les liquidacions que s havien practicades i que en conseqüencia
estaven en poder de la Conselleria d'Economia i Hi enda. Sel!ons el nostres coneixements e1 'informática i aJ11lJ
la programació que té la ConseUería d Economía i fl.j senda. em supos que bastava pitjar un batollet per tetll r
la relació ele les Iiquielacions ja practicades, que era les
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e dernanavem en aqueJl moment, no demamhem la Iiqui¿ÚciÓ c\ ' un exercici , sinó fi ns ale ho res. Per lant, ara sera
aolt més completa, pero agrairíem que, quan es fa una
m
. el' acor d am b aquesol.licitud de documentac"
lo, es responglll
sta sol'licitud de dOCW11elltaclO.
.,
EL SR. PRESIDE NT:
Gracies, Sr. Sampol. Vol tornar a fer ús de la paraula el
Sr. Matas? No .
1.9) Pregunta RGE núm. 1776/94, de l'Hble. Sr. Diputat
Pere Sampol i Mas, del Grup Parlamentari PSM i EEM,
relativa a la sol'licitud per desprotegir l' Anei dunes de Son
Real.
EL SR. PRESIDENT:
La novena pregunta és la 1776, també del Sr. Sampol i
Mas, del Grup PSM i EEM, relativa a sol'licitud per desprotegir I'Anei dunes de Son Real. Té la paraula el Sr. Sampol.
EL SR. SAMPOL 1 MAS:
Gracies, Sr. President. Coneixem per mitjans de comunicació i per altres fonts que ens han arribat que existeixen
plans per urbanitzar rarea d'especial inted~s coneguda per
dunes de Son Real. VoldrÍem coneixer si el Govem ha rebut
cap petició per desprotegir aquest espai. Gracies.
EL SR. PRESIDENT:
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EL SR. SANSÓ 1 SERVERA:
Gracies, Sr. President. Sr. Conseller de Turisme,
molts ele ciutadans d'aquetes illes demanen si sera el 94
l'any del Poot, Pla insular de Mallorca. Tothom pareix
que esta d 'acord que és necessaria una normativa que
ordenin l 'oferta turística. No entrarem a debat del Poot,
ja que no és aquest el tema, pero sí que li volem demanar avui. si després d 'aquestes al'legacions que han rebut
i com a conseqüencia d 'aquestes , amb les quals suposam
hauran d 'introeluir-s ' hi unes modificacions, quan considera el Govern que es fara el nou períoele d 'informació
pública i consulta institucional.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Sansó. Té la paraula el Sr. Flaquer.
EL SR. CONSELLER DE TURISME (Joan Flaquer
i Riutort):
Gracies, Sr. President. Sr. diputat. insistesc en el que
he dit abans del Pla d 'ordenació de I'oferta turística de
l'illa ele Menorca. que no ens comprometem a cap termini; insistim que hi continuam fent la feina necessaría
i que en el més breu termini possible intentarem treure'l
un pic més a informació pública. Gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Flaquer. Vol tornar afer ús de la para ula el Sr. Sansó? té la paraula.

Gracies, Sr. Sampol. Té la paraula el conseller Sr. Reus.
EL SR. SANSÓ 1 SERVERA:
EL SR. CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES 1 ORDENACIÓ DEL TERRITORI (Bartomeu Reus i Beltran):
Sr. President, Sr. Diputat. Tenc informació, també a
través de la premsa, que hi ha un interes per part d'un promotor privat respecte d'aquest tema. La conselleria no ha
rebut oficialment res, res en sabem a nivell oficial. Gracies.
~

I

EL SR. PRESIDENT:
Gnkies, Sr. Conseller. Vol tornar afer ús de la paraula
el Sr. Sampol? No.
1.10) Pregunta RGE núm. 1797/94 de l'Hble. Sr. Diputat
Álltoni Sansó i Senera del Grup Parlamentari PSM i
EEM relativa a nova informació pública del Pla djrector

d'ordenació de Poferta turística de les TIles Balears.
EL SR PRE SIDENT:
S L~ .desena pregunta és la 1797, de l dipu tal Sr. An toni
anso J Servera, de l Grup P$M i EEM, relativa a no va ¡nfor~ació pública del Pla director d 'ordenació de ('oferta turís~Ica de les Illes Balea rs. pla insula r ele lalJ orca. Té la paraua el Sr. Sansó .

Sí, gracies, Sr. President. Es veu que el conseller de
Turisme almanco no opina igual que el conseller el 'Obres Públiques, ja que el conseller d 'Obres Públiques dia
8 d'abril manifestava que sortiria a nova informació
pública el Poot el mes de novembre. Jo agrairia que
se'ns acIarís, perque he fet la pregunta al conseller de
Turisme, pero a la millor el conseller d'obres Públiques
la pot contestar. Record també una compareixen~a el
mes de febrer d'aquest any on el conseller de Turisme
qualificava d'inútil aquella compareixen<;a i explicava als
diferents grups que s'estava elaborant un informe i afegia que dins el mes de febrer aquest informe es tendria.
Per tant, jo agrairia que el quan ... , se'ns va com prometre que el mes de febrer es tendría cIar a veure quan;
avui, pens que aixo no és aixÍ, almanco pel conseller de
Turisme.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Sansó. Vol tornar afer ús de la paraula,
Sr. Flaquer? té la paraula.
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EL SR. CONSELLER DE TURISME (Joan Flaquer
Rimon):
Gracies, Sr. President. Sr. Diputat, jo no descart que sigui
abans elel novembre, pero també ho pot ser després.Moltes
grades.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies. Sr. Conseller.
n .l) Moció RGE núm. 1775/94, del Grup Parlamentad
PSM i EEM, relativa a política del Govern en materia de
promoció del voluntariat social, derivada de la InterpeHació R GE núm . 970/94 .

EL SR. PRESIDENT:
Passam al segon punt de I' ordre del dia, que correspon a
mocions. Comen<;arem per la 1775, presentada pel Gr up
PSM i EEM, relativa a política del Govern en materia de
promoció del voluntariat social; aquesta moció ve derivada
elel debat ele la Interpel'lació 979. Té la paraula, en nom del
grup proposant, el diputat Sr. Sansó.
EL SR. SANSÓ 1 SERVERA:
Gracies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Per al
PSM i EEM -ja ho varem manifestar el dia de la interpel 'lació- la presencia creixent del voluntariat social era
palesa a nombroses activitats i programes que tenen com a
factor la solidaritat. Per al nostre grup , era necessaria regular
les relacions entre les administracions públiques de la Comunitat Autonoma i les organitzacions de voluntariat social,
així com els criteris als quals haura d 'adequar-se l' Administració autonomica i local. Per aixo , i preocupats per aquest
tema, el mes de mar<; del 93, com ho recordaran, presentavem una proposició de Hei relativa al foment i la regulació
del voluntari at social de les Illes Balears, la qual va ser vetada
pel Govern amb l'argument que aquesta comportava augment ele credits i disminució d'ingressos. El mateix va passar
quan tornarem a presentar aquesta proposició de !lei el mes
de mar<; del 94; 1Iavors pero, el Govern ens manifestava la
se va disconformitat coma conseqüencia de l'augment de
credit que se'n podia derivar. Per al nostre grup era i és
evident que el reglament faculta el Govern a vetar una proposició de 1Iei si implica augment de credit, com ho manifestava I'any 93, pero no si a judici del Govern se'n pot derivar,
com així ho contestava el mes de mar<; el 'aquest any. Aquest
fet, acompanyat per la preocupació del nostre grup sobre la
poLítica de l Gove rn ele la Com unitat Autónoma en materia
de promocíó del voluntariat social va fer que presentassim
en aquesta cambra una interpeHació al Govern. Heru de
mani fe tar que la contesta del Govern a aquella interpel 'lació
no ens va satisfer' per aixo , avui presentam aq uesta moci ó i
esperam que sigui aprovada ¡Jer la majoria d'aquesta cambra.
Per al nostre grup , és evident que no existe ix una coordinació entre totes les organitzacions que treballen en volunta-

riat social , coordinació per a nosaltres necessana si
volem unificar criteris i esfor<;os. Per aixo, demanam en
primer Iloc que el Govern cre"i una coordinadora el'organitzacions de voluntariat social de les Illes Balears,
adscrita a la Conselleria de Sanitat i Seguretat Social.
Igualment, pensam que per dur enclavant aquesta coordinació fara falta un registre general i actualitzat eJe les
organitzacions de voluntariat social. Se'ns dubte. per a
la creació i regulació d'aquest registre, seran necessaris
uns requisits que el Govern haura d'establir perque
aquelles organitzacions que ho desitgin, puguin inscriure-s' hi i aíxí accedír a les subvencions i ajudes públiqueso estipular els convenis, beneficiar-se d 'exempcions
fiscals , etc .
Per al PS M i E EM, el voluntarí és aquella persona
que, ap an de la seva acti vitat quotidiana, deeJica eJe forma solidaria i sense rebre contraprestació eco no mica
part del seu temps a complementar accions de caire
social. Amb aquesta definició, deim que per activitat de
voluntariat s'ha d 'entendre la prestada de manera personal i gratuIta a través de J'organització a la qual pertany
el voluntari sense cap fi de lucre, ni tan soIs indírecte. Si
aquesta feína es planteja exclusivament amb fins de
solidarítat, si entenem que l'activitat del voluntariat no
pot ser retribuida ni tan sois pel mateix beneficiari, és
logic demanar del Govern que arbitri els mecanismes
adients per tal de simplificar i abaratir les assegurances
contra els accidents i les malalties que es relacionin amb
el desenvolupament de les activitats de voluntariat social.
Si el Govern vol promoure estudis, aprovar projectes,
oferir sosteniment i assessorament, a més de proporcionar qualsevol element d 'utilitat per a la promoció i el
desenvolupament del voluntariat, creim molt necessari
instituir també un fons per a aquest desenvolupament
orientat a sostenir aquests projectes i estudis. És a partir
de la realitat i de la convicció de la importancia del
voluntariat social a la nostra societat que hem de demanar I'exempció de les taxes i tributs depenents de I'Administració autonomica, així com gestionar l'exempció
deis imposts i taxes estatals i de les administracions
locals.
El Govern, creim que també ha de publicar un informe anual sobre l'evoluciói I'estat del voluntariat a les
Illes Balears. Creim que és des del Govern que s'ha
d 'elaborar aquest informe anual, ja que és el! qui tendra, -sota el nostre punt de vista- o qui ha de tenir
aquesta coordinació. També demanam que el Govern
publiqui un butlletí informatÍu i promogui altres iniciatives orientades a la formació de notícies relacionade s
amb I'ambit del voluntariat. Creim que de tot aques t
ambi t de voluntari at s' hauria de publicar un butlleti
perque tot aixó esta mol t dispers i consjderam que és el
Govern qui hauria de tenil' aquesta iniciativa. ]gualme¡1t,
considera m també que el Govern hauria d'establir ele
qualque mane ra un a conferencia de voluntaJ'iat on par-
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. 'pI' n totes les organitzacions i les institucions públiques.
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Creim -no ens cansare m de repetir-ho- que és des del
Govern q ue s'han de coordinar totes aquestes coses ja que
oltes vegades en la qüestió ocial. hi trobam a faltar una
:ord iJiació. una coord inació que mol tes vegacles evitada
~sfor~os ioúli'ls en la repet ició d \ ll1es certes feines per les
(11 ateixes e ntitats. Si hi hagués aquest.a coordin.ació. nosaltre
entenem que de qualq ue manera aixo es podría so lucionar.
Creim que amb aquesta participació, amb aquesta conferencia. es podrien almanco plantejar una serie de coses.
Per acabar, també consideram que el Govern ha de planificar una campanya a nivell de les Illes Balears per a captació
de voluntaris, tenint en compte sempre els coHectius especialment motivats per aquest tema. Creim que és important,
alu'es governs o altres entitats de qualque manera ho fan;
nosaltres creim que des del Govern de les Illes Balears també
fa falta una campanya almanco per a captació de voluntaris.
Nosaltres creim que, et aixo. el Govern obriria almanco una
primera passa per entendre que aquest és el camí, o almanco el camí que vol prendre amb certes entitats per ajudar-los
que augmentin aquests voluntaris i aconseguim, al manco en
segons quines feines, ajudar a nivell social la nostra societat.
Moltes gracies.
(El Sr. Vice-president primer substicueix el Sr. President en
la direcció del debat!o

EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Sansó. Altres grups que vulguin intervenir?
Pel Grup MIXT, té la paraula el Sr. Vidal.
EL SR. VIDAL 1 JUAN:
Gracies, Sr. President. Sen yo res i senyors diputats. Ja
varem dir quan es va presentar la interpel'lació, i com ha
deim sempre, que, segons la moció, adoptaríem una postura
. o una altra a l'hora de la votació. La veritat és que ja varem
(leixar veure o varem avan~ar que ens pareixia positiva
aquesta interpeHació. Avui ens ha pareix també la moció, i
amb tots els seus extrems, i per una raó fonamental: La promoció del voluntariat social ens pareix una actitud totalment
Positiva, i sobretot davant negatives postures que tots coneixem, que les respectam pero que no les compartim, ens pareix que promoure, reglamentar el voluntariat social i impulsar-lo és una postura positiva perque d 'agust voluntariat
s'han de nodrir moltes institucions que fan molt de bé a la
nOstra societat i que, indubtablement, poden ajudar molt a
fer aquesta feina.
Creim que el Govern té , en aquest cas, la responsabilitat
d'assumir aquesta feina, i jo no diré que el Govern no hi
P~gui afegir altres coses, a pesar que té 11 punts, i, com he
dIt abans particularment a un deIs membres del grup que
Presenta aquesta moció: Us en votaré 11 , i si n'hi haguéssiu
dut algun més, també. la dotzena. A vegades sol ser m és
baral per dotze na, 11 'hi ha 11 , de propostes , pero vuIl dir que

h

el Govern, a través del grup parlamentari que li dóna
suport, pot naturalment presentar esmenes transaccionals o afegir-hi algunes coses que podria no ha ver recollit, a pesar de pareixer-nos molt completa aquesta mociÓ, el grup proposant.
Per tant, a nosaltres ens pare ix positiu que es crej'
una coordinadora d 'aquestes organitzacions de voluntariat social de les nostres illes i sobretot que, per reglamentar-la i per tenir- la, no en direm que sota control, sinó,
efectivament, sota la seva tutela, la Conselleria de Sanitat i Seguretat Social.
Que el Govern cre! i reguli l'establiment d'un registre general de les organitzacions és una conseqüencia
del primer, perque aquí es dón a 1I0c també a coordinar-ha a través deIs consells insulars i els ajuntaments,
i naturalment que s'estableixin uns requisits per a aquestes organitzacions per poder-se inscriure en el registre
oficial. Al mateix temps , arbitrar els mecanismes adients
per tal de simplificar i abaratir les assegurances contra
els accidents i les malalties; jo, que he estat a la Creu
Roja durant molt de temps i he participat activament en
aquesta benefica institució, sé el perill que es corres,
sobretot les conseqüencies que poden tenir accidents
greus per part deIs integrants o deIs membres d'aquestes
organitzacions; per tant, creim que també és una mesura a prendre i digna de ser tenguda en compte. Que hi
hagi, naturalment, com tot, un fas per al desenvolupament d'aquest voluntariat, orientat a sostenir financerament els projectes de les organitzacions inscrites, també
és indispensable. Que el Govern declari l'exempció de
taxes depenents de l'Administració autonomica, igualment davant les administracions locals i les estatals,
logicament, per a aquestes organitzacions de voluntariat
social. Que hi hagi un informe anual sobre l'evolució
d'aquet voluntariat, que pot ser una evolució molt positiva i important si es té sota el controlo tutela que hem
esmentat abans. Finalment, encara que no sigui primordial, encara que no sigui el més important, que es publiqui un butlletí informatiu que d'alguna manera promogui altres iniciatives orientades a la informació de notÍcies relacionades amb l'ambit del voluntariat; és un
complement que pot ajudar molt a fer aquesta feina,
igualment que conferencies que es puguin celebrar, tal
com proposen en el punt número 10. Finalment, planificar, com fa falta en tot, una campanya a nivell de les
IlIes Balears per a la captació d'aquest voluntariat i que
es tenguin en compte els col'lectius especialment moti vats pel tema.
No he fet , naturalment, més que cenyir-me al que
proposa la moció. Die i repetesc que Ji donarem suport
a tots i cada un deIs punts i que fins i tot, com he dit
abans, si per part del Govern, a través del grup parlamentari que li dóna suport, hi ha alguna iniciativa adclicional o transaccional que la pugui millorar, també hi
estarem d 'acord i li donarÍem igualment su port. Moltes
gracies.
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EL SR. PRESIDENT:
Gn'tcies, Sr. Vidal. Pel Grup Parlamentari SOCIALISTA,
té la paraula el Sr. Moll.
EL SR. MOLL 1 MARQUES:
Gracies, Sr. President. Senyores i senyors c1iputats. Aquesta moció que ens presenta el Grup Parlamentari PSM i EEM
és un intent d 'introc1uir per aquesta via, per la via de moció,
dins I'actuació del Govern les accions que hauria previst la
L1ei de foment i regulació del voluntariat social, que el Govern s 'ha negat reiteradament a tramitar, perque el resum de
la llei són els 11 punts d'aquesta moció. 1 sobre la conveniencia d 'aquestes actuacions, el Grup Parlamentari Socialista
no hi té cap dubte, i, per tant, donarem suport a la moció en
tots els seus punts. El que no sabem és si aquesta moció, a
pesar ele tot, s'aprovara., a pesar que ja anunciat també el Sr.
Vidal el seu suport i nosaltres anunciam ara el nostre, perque
sembla que aquest govern en lloc de fomentar el voluntariat
social, fomenta el voluntariat polític, i encara que, el voluntari polític de torn, veig avui que no és aquí, no cree que la
moció puguí prosperar.
A nosaltres,. en tot cas, ens sembla important promoure
el voluntariat social, i aixo és el que vol aquesta moció que
estam debatent. En principi, a manca de la possibilitat que el
Govern ens sostreu de discutir amb més calma si les mesures
adients són les que proposa el PSM i EEM o serien unes
altres, com podríem fer en discutir la proposició de llei, de
la qual ja die que el Govern no ens deixa debatre, les mesures
que conté la moció mereixen el nostre suporto
Ens sembla que seria molt important regular-la per lIei,
aquesta activitat tan important com és el foment deIs valors
de solidaritat dins la nostra societat a través del voluntariat
social, pero si la Ilei no és possible perque el Govern s'hi
oposa, intentem alma neo que s'acceptin alguns deIs seus
objectius més importants, que són els que planteja la moció.
El preocupant seria que, vista la manca d'arguments objectius, es mantenguessin les actitud s de rebuig amb arguments
demagogics que van en descredit de les mateixes organitzacions de voluntariat, fins i tot de les més prestigioses. No hi ha
cap dubte que és una contradicció que un govern tan intervencionista com és el de la nostra comunitat autonoma consideri inacceptable la regulació legal del voluntariat social
dient que vol evitar l'intervencionisme, pero, argumentar, a
més, aquesta actitud dient que l'intervencionisme causa el
desprestigi ele Les instítucions de voluntari at i posar com a
exemple d 'aque l fet la Creu Roja dir-ne que no té ara ta nt
de prestigi com abans perque hl ba més intervenció, senzillament ens sembla impresentable, entre altres coses perque
no sabem quan era abans, quan es diu abans, pero el que sí
sabem és que en temps de Franco la intervenció en la Creu
Roja era total i que el canvi -aixo també ho sabe m- de la
situació no es produeix fins que es regula la democratització
de la institució, no la intervendó, sinó la democratització. Si
aixo és intervencionisme, si aixo que su posa transparencia en
la procedencia i utilització deis fons que aquestes institucions

reben és intervencionisme, crec que tots hi hauríern
d'estar d'acord, perque, per altra banda, aquest és un
deIs requisits que hauria d'establir el Govern per a la
inscripció de les organitzacions ele voluntariat en el
registre corresponent, que és, a més, allo que els dona ria elret a rebre subvencions i suport economic, tal COm
es demana en el punt 3 de la moció.
M'ha semblat important fer referencia expressa precisament a aquest punt a causa ele l'observació que en el
debat de la interpel'lació va fer el eonseller Sr. Caber
sobre la Creu Roja, hi va preeisament aixo, que ara no
té tant de prestigi com abans perque hi ha més intervenció; cree que realment seria molt bo que aquesta
expressió i aquesta acusaeió -crec que se'n pot dir, cl'aquella- es retiras, pero també estam el 'acorcl amb els
altres punts; com ja he dit, contenen previsions que
haurien de figurar a la Llei de voluntariat que fins ara
no hem pogut debatre.
Per aixo, el Grup Parlamentari socialista donara
suport al conjunt de la modó. Moltes gracies, Sr. Presidento
EL SR. PRESIDENT:
Grades, Sr. Moll. Pel Grup Parlamentari PP-UM, té
la paraula la Sra. Carlota Alberola.
LA SRA. ALBEROLA 1 MARTINEZ:
Gracies, Sr. President. Senyores i senyors diputats.
Sr. Sansó, tant el Govern com el nostre grup van deixar
molt clara la nostra postura referent a la interpel-lació
que el seu grup va fer sobre promoció del voluntariat
social per part del Govern.
Pel que fa a la promoció del voluntariat, hem eregut
sempre molt més en un model mixt, coparticipatiu i
donar un major protagonisme a les organitzadons no
governamentals i a les associacions. Els deim que creiem
en aquest model coparticipatiu no sense fonament; hi ha,
al nostre entendre, dues raons fonamentals: Si I'Administració es converteix en la principal impulsora de la
captació del voluntariat, aquesta pot ser una actuació a
vegades mal entesa tant pels propis professionals que ha
villen COIn una amenac;a de suplantació com pel propi
voluntaris que no veuen amb bons ulls tanta ingerencia
per part de l' Administració; tots 'loste es poden fixaf
que les associacions de voluntariat són anomenades
jllstamenl no governamentals. La segona raó que els
voJíem don ar és que la nostra llei el 'acció acial 9/1987,
e1 ' 11 de febrer, té previst en el se u articu lat i amb gran
detall la co¡'¡aboració amb la iniciativa privada i el control de I'activitat d 'aqustes entitats, regulació que supera
la d 'altres comunitats autonomes.
Sr. Sansó , podem comprendre que el seu grup dem ani la creació d 'una coordinadora d 'organitzacions de
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I Ltntariat so ial, que clemanin un fons propio Vostes han de
01 osició ¡ prefereixen fixar la eva mirada cap a altres
orflunitats aUlonomes que tal vegada han tengut que crear
e 11 ins titut de voluntariat per complementar les mancances
~e la seva propia legislació , abans d'admetre q ue e l Govern
uestiona COlTectamen1. la promoció del vol untariat. Tot i
"'¡xí. ens semb laria, la moció q ue se D deriva, de la in ter~el. lació qll~ van fer, re peclable. ~ixí com avui I.han presentada. pero e l seu grup e l PSM I EEM. va mam festar en
aquesta cambra que el Govern no reconeix el valor social i la
funció ele I 'activitat del voluntariat social, que el Govern no
vol cap llei ni l'interessa cap política quant al voluntariat;
em sembla un atac massa frontal, amb una alta drrega de
demagogia per crear una imatge negativa del Govern de cara
a ropinió pública. Lamentem -els ho eliem molt ele debomolt profundament aquesta actitud, aquesta manera ele fer
política, aquesta de vegades ignorancia voluntaria de la
nostra legislació, perque vostes saben que la Llei d'acció
social és totalment descentralitzadora i regula clarament les
competencies del Govern, consells insulars i ajuntaments.

~~r

Pero els direm més, encara que la nostra línia sigui la de
coparticipació, el conseller ja els va dir que des de fa uns
mesas es duu a terme un debat amb les associacions per a
quin sera el model a seguir, pero que aquest haunl. de ser
consensuat.
Davant la moció que el seu grup presenta i per tot ]'exposat, cls hem de dir que no podem donar suport a cap deis
punts de la seva moció, deIs 11 que presenten, perque, encara que molt breument, ara faré referencia a cada punt, els
hem de dir que, si no específicament pel tema de voluntariat, sí que molts deIs punts que voste demanen el Govern els
duu a terme.
Del primer punt, que és on vostes demanen la creació
d'una coordinadora, els die m que evidentment i per tot l'exposat s'esta pendent del debat que s'esta realitzant.
Deis punts segon i tercer, els hem de recordar també que
ja existeix un decret, el 44/1988, de 28 d'abril, on es regula
Un registre general de centres, associacions i entitats de serveis socials que si bé és cert que no és -específic per al voluntariat social, sí que hi poden estar, i de fet hi estan, tates
les associacions i entitats.
Quant al punt cinque, vostes saben que dins els pressupastos on vostes demanen un fons per a aquesta coordinadora de voluntariat, si bé no hi existeix un fons específic, sí
que voste saben de sobra que dins els pressupostos es troben
les partides corresponents a convenis amb entitats i associacions.

e

te

~~ a nt aJs punts quart s i i se és evident que esta en
unclo del mode l a seguir per aq uesta com un itat i que una
~egad a que estigu i definit, el Govern assLlmi ra I'assumpci ó
e aq uests punt .
f

=-

AIs punts nove, dese i onze tampoc no donarem suport perque esta en vies d 'estudi i planificació. El Govern vol actuar, com ja va dir el conseller de sanitat i
Seguretat Social, de forma consensuada amb les associacions, sense prendre mai clecisions unilaterals. Moltes
gracies, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sra. Alberola. En torn de replica, té la
paraula el Sr. Sansó.
EL SR. SANSÓ 1 SERVERA:
Gracies , Sr. President. En primer lloc, agraesc al Sr.
vidal i al Sr. Mol! el seu suport, cree que han explicat
molt bé aquest suport.
El Sr. Moll ha ha explicat; indiscutiblement, aquesta
moció no hagués estat necessaria avui si aquÍ haguéssim vist una !lei com l'hem demanada a aquesta cambra
diferents vegacles. Crec que, amb aquesta llei, la cosa, almanco aquest fet del voluntariat social, hauria pogut
quedar molt més complet que com queda amb aquesta
moció. El fet d 'una moció és a causa de la necessitat
que tenÍem d'expressar la nostra preocupació en voluntar iat social; per aixo , hem intentat fer aquesta moció
sempre entenent que la intentarem fer per, de ser aprovada, intentar llevar tots els entrebancs a una futura !lei.
Nosaltres ens mirarem molt bé aquests punts perque
creiem que, en tot cas, si se n'aprova una llei, aquests
punts són assumibles per aquesta llei.
És una !lastima que en un tema que creiem important i un tema on no cercam, ni cree que s'hi hagi de
cercar, polititzar-Io en cap moment, quan jo vaíg dir,
Sra. Alberola, en aquesta cambra que el Govern no
reconeíxia el valor social i la funció de l'activitat del
voluntariat social, cree que avui ha he de tornar a dir, i
no només aixo, sinó que em reafirm en el que vaig dir,
prava d'aixo és el que fa comptes votar el seu grupo
Nosaltres creim -l'hi he de dir- que si el Govern reconeix o vol reconeixer el valor social i la funció de l'activitat del voluntariat social, avui en tenia una prava per
fer-ho, i aquesta prava avui era que aquesta cambra
sortÍs en positiu i acceptas aquesta moció.
Jo cree, mirant-la punt per punt- que aquesta moció
pot ser assumida per tota la cambra. Veim que una part
d 'aquesta cambra avui no l'assumid. Creim que és una
ocasió que perd el Govern i que perd el Grup PP-UM
per demostrar realment que reconeix el valor social que
nosaltres no els reconeixÍem . Voste, de qualque manera,
ha recordat aquestes paraules i jo Ji he de dir que, després de sentir la seva intervenció, em reafirm en aquestes paraules perque cree que avui perclen vostes una
ocasió per demostrar completament una cosa diferent
del que deiem a la interpel ·lació. És una llastima, perque creiem positi va aquesta moció i continuam creient
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que després el 'aquesta moció possiblement continuarem
batallant per una llei. Creim que aquesta sera la batalla continua que haurem ele tenir en aquest parlament perque
aquest govern i el Grup PP-UM acceptin eI'una vegaela
aquestes propostes socials que creim positives per a la nostra
societat. Així i tot, esperam sensibilitat elels altres eliputats
per almanco aprovar aquesta moció nostra que creiem i que
creiem molt necessaria per a aquesta societat nostra.
(El Sr. Presidellt reprel1 la direcció del debat).

Se suspen la sessió.
Recomem;a la sessió.
Passam a la segona votació .
Senyores i senyors diputats que voten a favor, es
volen posar elrets, per favor? Gracies, poden seure.
Senyores i senyors diputats que voten en contra, es
valen posar drets, per favor? Gracies, poden seure.

EL SR. PRESIOENT:
Senyores i senyors diputats que s'abstenen? No n'hi
Gracies, Sr. Sansó. Intervencions en contrareplica? Sr.
Moll, té la paraula.

ha.
29 vots a favor, 29 en contra, cap abstenciÓ.

EL SR. MOLL 1 MARQUES:
Se suspen la sessió.
Gracies, Sr. President. Com que cada vegada sentim el
mateix disc, segurament ja retxat: Que el Govern ja ha fa i
que el Govern ja ha, jo només volia manifestar, com ha dit
la Sra. Alberola, la meva sorpresa pel fet que tenim un govern que actua en la clandestinitat, perque sembla que fa de
tot i ningú no se n 'adona, ningú no sap res que el Govern fa
totes aquestes coses, és una llastima.

Passam a tercera votació.
Senyores i senyors diputats que voten a favor, es
volen posar drets, per favor?
Senyores i senyors diputats que voten en contra?

EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? No n'hi
ha.

Gnlcies, Sr. Moll. Sra. Alberola, té la paraula.
LA SRA. ALBEROLA 1 MARTÍNEZ:
Gracies, Sr. President. Sr. Sansó, Ji vull repetir aIlo que
ja li he dit, que alguns deis punts de la seva moció ja es compleixen, no de forma específica, i que, a més, la postura del
Govern -ja la va deixar el conseIler prou clara- és que no vol
prendre cap elecisió unilateral, sinó consensuada amb les
entitats que tenen voluntariat social; a més, tant amb coordinadora com sense coordinadora, poden estar vostes segurs
que hi ha una estreta coHaboració entre el Govern ¡les
entitats amb voluntariat social i que dia a dia estam aconseguint, aquesta comunitat autónoma, una societat molt més
justa, solidaria i humana. Moltes gracies.
EL SR. PRESIOENT:
Gracies, Sra. Alberola.

29 vots a favor, 29 en contra, cap abstenció. En conseqüencia, en tercera votació, queda rebutjada la Moció
1775, del Grup PSM i EEM, relativa a política del
Govern en materia de promoció del voluntariat social.
11.2) Moció RGE núm. 1788/94, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a conseqüencies i responfoabilitats polítiques de la sentencia del Tribunal Suprem
per prevaricació, derivada de la InterpeHació RGE
núm. 720/94.
EL SR. PRESIDENT:
Passam a la segona moció.
Abans de comen~ar la segona moció, vull fer l'observació als diputats que el timbre habitual que s'empra
per indicar que es procedeix a votació esta espanyat; en
conseqüencia, no es podra fer servir el timbre habitual.

Acabat el debat, passarem a la votació.
Senyores i senyors diputats que voten a favor de la moció,
es volen posar drets, per favor? Gracies, poden seure.
Senyores i senyors diputats que voten en contra?

La moció és la 1788, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a conseqüencies i responsabilitats polítiques de la sentencia del Tribunal Suprem per prevaricació, derivada del debat de la Interpel'lació 720. Té la
paraula, en nom del grup proposant, el diputat Sr. Triay
i Llopis.

Abstencions?
29 vots a favo r. 29 en contra, cap abstenció. Empat.

Sr. MoIl, per favor, pot fer lectura del text de la
moció?

~~~==========================~==========================~~
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EL SR. SECRETARI SEGON:
Sí, Sr. President.
"Primer. El Parlament de les Illes Balears considera el
resident de la Comunitat Sr. Gabriel Cañellas i Fons responsable poIític de les actuacions delictives en materia de
~on lractació ele per anal que donaren !loe a la condemna per
Jrevaricació del conseller de la Funció Pública Sr. loan
~imarro, e1 el director general de Personal Sr. Melcior Mairata
i del secretad genera l tecnic Sr . Joaquín Legaza per Sentencia número 2359/93, de la Sala Segona del Tribunal Suprem,
de 26 de gener de 1994, i I'insta a extreure d'aquesta responsabilitat les corresponents conseqüencies polítiques.
Segon. El Parlament de les Illes Balears reprova el conse!ler d' Agricultura Sr. Pe re Morey com a principal beneficiari
en la persona ele la se va esposa Sra. Joana Maria Solivellas
i Sureela deIs fets elelictius que donaren !loc a la Sentencia
2359/93, de la Sala Segona del Tribunal Suprem, de 26 de
gener de 1994, que condemna per prevaricació el conse!ler
de Funció Pública Sr. loan Simarro, el director general de
Personal Sr. Melcior Mairata i el secretari general tecnic Sr.
Joaquín Legaza j l'insta a presentar la seva dimissió com a
membre del Govern."
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Mol!. Té la paraula el Sr. Triay.
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El responsable deIs fets de 1990 que conduiren a la
condemna del conseller de Funció Pública i de l'equip
polític directiu de la conselleria és el president de la
Comunitat. el beneficiari d 'una de les actuacions delictives, la més simbolica de totes, la que afecta la Sra. Soli vellas i Sureda és el seu marit, el conseller d 'Agricultura
Sr. Pere Morey.
Sr. President, Sr. Cañellas, pro pos que el Parlament
li demani que extregui les conseqüencies polítíques de
la seva responsabilitat als fets sentenciats. En llenguatge
entenedor per a tothom, que dimiteixi, o encara més
ciar, que se 'n vagi, perque a voste li correspon personalment assumir-ne el cost polític,pagar la factura política
d 'aquesta greugíssima sentencia.
Sr. Conseller d'Agricultura, Sr. Morey, propas que el
P arlament el reprovi per induir -i en qualsevol cas, consentir- una actuació i¡'¡egal que l'afectava d'una manera
tan proxima; que el Parlament reprovi, censuri la seva
actuació i li demani la dim issió com a conseller, com a
membre del Govern de les Illes Balears.
Són propostes dures, ho sé, com dura i forta ha de
ser l'exigencia contra tot tipus d 'actuació irregular,
d'abús de poder, d 'actuació delictiva o corrupta, perque
som al davant de fets provats, de conductes condemnade.s .pels tribunals que, per si mateixes, exigeixen dimissions, pero, senyores i senyors diputats, desgraciadament, no són fets a11lats.

EL SR. TRIAY 1 LLOPIS:
Moltes gracies, Sr. President. Senyores diputades i senyors
diputats. Fa dues setmanes interpel'lava el president de la
Comunitat sobre les conseqüencies i responsabilitats polítiques de la sentencia del Tribunal Suprem que condemna el
conseller, el secretari general tecnic i el director general de
Personal de la Conselleria de Funció Pública a sis anys i un
dia d'inhabilitació especial per un delicte de prevaricació. No
vaig rebre resposta del president, esper tenir-la avui. Pero
tothom va poder coneixer la seva actitud, la del seu govern
i la del grup popular davant la sentencia. Minimitzar els fets
i la seva qualificació penal (prevaricació, sis anys i un dia
d'inhabilitació), pretenir que l'actuació que va donar lloc a
la sentencia era legal, disculpar els condemnats, solidaritzarse amb ells.
Amb tal s excessos argumentals i amb tants sofismes jurídics, si algú, sense coneixer la sentencia ni coneixer res de
la historia recent de la nostra autonomia, hagués escoltat de
bOna fe aquests discursos, podria haver arribat a la conclusió
qUe l'autentic culpable, l'autentic responsable de les coses
que es debatien era el Tribunal Supremo
Pero avui ens pertoca treure conclusions del debat de
l'altre dia. Les conclusions que proposam, la moció que
SOtmetem a votació no sorprendra ningú.

b

Durant els anys de presidencia de Gabriel Cañellas
no hi ha hagut iguaItat d 'oportunitats. La contractació
de personal s'ha feta a dit o mitjan¡;ant pro ves, concursos, oposicions viciats; només hi han entrat els meus, els
meus, els meus i només els meus. No és estrany que els
dies d'eleccions tengui el Partit Popular tants d'apodera- '
ts i interventors que són funcionaris de conselleries i
contractats d'empreses públiques de la Comunitat, aquesta és l'administració familiar i partidista que voste ha
creat, en pot estar ben orgullós, Sr. Cañellas. Ni el Movimiento Nacional ni el regim franquista va aconseguir
una administració pública tan monocolor, tan monolítica amb el poder, amb el partít governant, com la que
voste ha constrult.
Senyores i senyors diputats, els fets objecte de sentencia del Tribunal Suprem poden ser políticament
gratuits, poden passar sense cap cost político Pot no
donar lloc a cap responsabilitat que el Tribunal Suprem
condemni un conseller del Govern, un co¡'¡aborador
directe, un membre del Consell de Govern que presideix
el Sr. Cañellas, un polític designat sota l'exclusiva responsabilitat i potestat del president. Ignorava el president les actuacions del conseller de Funció Pública?,
ignorava el president la so lució que s'estava trobant a la
Sra. Solivellas Sureda, amb la qual coincidia a multitud
d'actes oficials i protocolaris?
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Hem sentit, senyores i senyors diputats, cap personal
ssumpció de responsabilitat?, cap autocrítica?, cap repulsa
el fet de 1990 i per les persones que els protagonitzaren?
Sr. President, jo li prec que surti aquÍ, a la tribuna, i
xpliqui que va passar, que expliqui quines conseqüencies en
ensa extreure . Surti, encara que sigui per llevar importancia
Is sis anys i un elia d 'inhabilitació. Argumenti, encara que
igu i per considerar que la prevar icació és una minúcia, que
1 condemna a una conselleria sencera. a I'equip polític
encer de Funció Pública és una qüestió irrellevant. Animi
!l1 poc la sessió parlamentaria. Sr. President. Justifiqui per
ll1a vegada les dietes que percep per assistir a les sessions
larlamentaries. Q uina !lau na, quin calvari. diu el Sr. Presilent. deu ser aquest parlament. Ens aporti com a mínim, Sr.
)resielent, un comentari graciós sobre allo que I'ase eliu al
)orc orell ut, etc ., que tantes vegades hem senti t aquÍ. E ns
>ar li de la corrupció que hi ha a Espanya i deis casos con:rets que en són notícia, almenys consolara una mica els
eus, que estan un poc deprimits darrerament.
Sr. President, Sr. Conseller d' Agricultura, surtin aquí i
liguin que a<;o que avui proposam és injust; que voste, Sr.
)resident, no en sabia res; que voste, Sr. ConselLer el'
:\gricultura, ignorava completament que estigués sent objecte
l'un tracte injust de favor; pugi i digui que, just ho va saber,
10 va denunciar, que ho va voler aturar, que ho va voler
mpedir, defensi's. Culpin el Sr. Simarro, el Sr. Mail'ata, el
ir. Legaza d 'actuació individual, amada i personal, sense cap
~onnexió amb ningú, diguin que ho feien incontroladament
que mai no ho haguessin consentit.
Sr. Marey, voste, co!-laboració dilecte del president, con;eller e1'Agricultura, pec;a clau de l'operació presidencial per
:onduir Unió Mallorquina al vassallatge del Partit Popular,
,ti buidament ele la seva personalitat política o a l'absorció
pura; voste, Sr. Morey, que acaronava amb tendresa el Sr.
Guillem Vidal, conelemnat com a batle de Marratxí pel Tribunal Superior de Justícia de Balears per un delicte de frau
1 sis anys i un día -després confirmada la sentencia pel Tribunal Suprem-, en aquel! vergonyós homenatge a Ses Tres
Germanes en febrer de 1990; voste no hi té res a veure, amb
el reconeixement a la Sra. Solivellas Sureda d'uns drets que
no li corresponien per part del seu col'lega de govern, el
conseller de Funció Pública, i que donaren lloc a la sentencia
del Tribunal Suprem? Sr. Marey, ja no és funcionaria la Sra.
Solivellas. tal com voste va declarar als mitjans de comunicació dia 19 d 'abril, després del debat de la interpel'lació?
És molt difícil governar així, deia el Sr. President fa pocs
dies a una entrevista a un diari; és cert. És molt dur, és molt
difícil aguantar exigencies de responsabilitat per les malifetes deis seus immediats coHaboradors. És difícil acceptar que
en el seu propi partit, a Genova, els seus acudits d'ambient
rural ja no són I'igual de graciosos que eren. És difícil d acceptar que el seu cinisme en la form a de governar ja no és
tan estimat com ho era, que el seu "manfo tism e" respecte de
les crÍtiques ja no és tan compartit. Per aixo, és difícil
governar aixÍ. Per aixo, voste, que continua enfangat en les

histories de sempre, ha de fer un pensament, ha de
desbloquejar les institucions ele la Comunitat. Voste, Sr.
Cañellas, Sr. President, que empara, justifica, minimitza
compren , silencia els delictes d 'un conseller nomena~
per voste i del seu equip poIític d'alts carrecs designats
pel Consell de Govern que voste president, voste és el
primer obstacle per al desbloqueig i recuperació moral
de les institucions de les IIIes Balears. Per aixo, li deman
I'assumpció de les seves responsabilitats i la dimissió
com a presielent. Moltes gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Triay. Passam al tom d 'intervenció deis
altres grups . Pel Grup Parlamentari MIXT, té la paraula
el Sr. Pascual.
EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS :
Gracies, Sr. President. Senyores i senyors diputats.
Fa quinze dies vaig sortir a la tribuna i vaig fer un raonament molt simple, que és el següent: Hi ha un conse\ler que és beneficiari d 'un delicte i, per tant, com a tal
no pot continuar sent conseIler; per tant, he de demanar
que tengui la gallardia de deixar el carrec o que el president de la Comunitat faci el que ha de fer, que és cessar-lo.
Respecte de la moció d'avui, hi ha una cosa que no
compartim amb el Grup Parlamentari Socialista, en el
sentit que ha demanat la dimissió del president; jo pens
que al president de la Comunitat s'ha de donar I'oportunitat que cessi el Sr. Morey. Per tant, crec que no és
d'entitat sufícient com per demanar-ne la dímissió.
Ara bé, també vull recordar unes paraules que va dir
el Sr. Aznar guan es va produir I'esadmdol Guerra, va
voler dir que si no dimitia, pel preu d 'un, en podien
venir dos. Moltes gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Pascual. Pel Grup PSM i EEM, té la
paraula el Sr. Sampol.
EL SR. SAMPOL 1 MAS:
Sr. President, senyores i senyors diputats. No ens
sentim en possessió de la veritat absoluta ni creim estar
per dam un t del bé i del mal tampoc no vol.em ni ens
sentim amb autoritat moral per ü rar la prim era pedra,
ningú hj esta. Vet aquí, pero , que hem arribat a tal
estat de degradació de la vida política que inhi bir-se de
criticar, ele donar I'opinió sobre un cas de corrupci ó
política es considera com a justificació.
El cas que debatérem fa quinze dies és un cas especial, peculiar. Tant el conseller de la Funció Pública co!1l
el portaveu elel Grup Popular intentaren justificar, en
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base que el tema estava sub iudice per mor d'un recurs al
Tribunal Constitucional, al nostre entendre, pero, existeixen
diversos motius que permeten i exigeixen un pronunciament.
Primer, la sentencia del Tribunal Suprem és clara i contundent. EIs condemnats pel delicte de prevaricació obraren
contrari a llei per afavorir una o unes persones sabent positivament que infringien la llei.
Segon, no soIs infringien la llei, sinó que. en no existir un
consens sindical expressat en el recurs primer de reposició,
després en el recurs al Tribunal Suprem que ha motivat la
sentencia, desestimaren aquell primer recurs amb jactancia
prepotencia.
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del Govern el que reprovam avui, una reprovació per
haver consentit el que va succeir i una reprovació per no
haver estat capa¡;;os d'extreure'n conseqüencies polítiqueso 1 quan votare m a favor del primer punt de la moció. instam el Govern a extreure conseqüencies polítiques de la seva responsabilitat. Volem deixar clar en que
es concreten aquestes responsabilitats polítiques.
Voste. Sr. President del Govern, esta obligat a donar
explicacions, i després de donar explicacions, a presentar
a aquesta cambra qüestió de confian¡;;a. Moltes de gracies.
EL SR. PRESIDENT:

Tercer. a excepció del Sr. Simarro. ja jubilat, els altres dos
condemnats ostentes altes responsabilitats de Funció Pública,
sense que se'ls hagi instrult expedient disciplinario Un d'ells,
fins i tot, ha estat acusat per un altre opositor de prepotencia
i sectarisme com a membre d'un tribunal d'oposicions.

Gracies, Sr. Sampol. Té la paraula el conseller Sr.
Morey. Queda oberta la qüestió incidental.

És evident, per tant, que, per part del Govern, amb el
president en cap, ni s'han depurat responsabilitats ni es té
cap intenció de depurar-les. Al contrari, pareix que els condemnats tenguin una especie de distinció per serveis prestats.
1 en aquest context, Sr. Triay, pareix una ingenuitat instar el
president del Govern a extreure responsabilitats polítiques
d'aquesta sentencia, !!Juan la tendencia del president en casos
de sentencies similars no ha estat la de castigar o depurar
responsabilitats, sinó la de premiar o, fins i tot, homenatjar
els condemnats, com voste deia fa un momento

Sr. President, senyores i senyors diputats. En primer
lloc, vull agrair el taranml del portaveu del portaveu del
PSM i EEM, que compren perfectament amb quin anim
he de pujar jo a aquesta tribuna a defensar-me d'una
cosa de la qual ningú, cap tribunal, ni tan sois m'han
demanat cap tipus de declaració, ni la meya esposa. Pero
sí quP. .cxec '11Je va la pena. en<::ara que no els cC)llvenci,
dir-los com es veu des de la nostra perspectiva aquesta
qüestió.

Una altra qüestió és la del conseller d'Agricultura, plantejada en el segon punt de la moció. Hem de confessar que, en
dies com avui, aquesta professió nostra és dura perque, en
nom del Grup Parlamentari PSM i EEM, no volem amagar
que en el conseller d'Agricultura sempre hem trobat les
maxiInes facilitats a l'hora de rebre informació i hem alabat
el seu taranna parlamentario Altra cosa és la discrepancia
important amb la política practicada per la Conselleria d'Agricultura. Per aixo, ens dol avui haver de dir el següent.
•. Hem escoltat les justificacions que aquests dies ha donat el
Sr. Morey per beneficis obtinguts en la persona de la seva
esposa, arguments que possiblement serien acceptats a qualsevol persona del carrer, pero, com ja diguérem un dia, i ho
varem dir al president del Govern amb motiu d'un debat que
tracta de la modificació de la Llei d'espais naturals, concretament referida a la desprotecció de ses Salines, l'exercici del
carrec públic comporta renúncia i esperit de sacrifici, all0
que es tolera a un ciutada normal és intolerable per a un
servidor públic, molt més si aquesta actuació en concret ha
estat qüestionada i recorreguda als tribunals, primerament
per via administrativa i després per via judicial, mai no s'havia d'haver permes que aquest cas arribas als tribunals, abans
s'hauria d'haver renunciat, per no dir que mai no s'havia
cl'haver acceptat aquesta actuació. aquest tracte de favor.
Pero el suport al segon punt de la moció i el suport a tota
la moció s'ha d'entendre en la seva dimensió. és l'actuació

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

Hi ha una serie de preguntes que no han estat contestad es i que jo cree que tenc l'obligació de contestar.
Hi ha massa qüestions que són mitges veritats i que, com
a tals mitges veritats, poden ser grans mentides.
Després d 'escoltar tot aixo, qualsevol ciutada que
s'assegués aquí o que ens escoltas a través deis mitjans
de comunicació podria pensar el següent: Que ha passat
aquí? Que un membre del Govern, concretament el
conseller d'Agricultura i Pesca, va col'locar per influencies la seva dona com a funcionari del mateix Govern?
El ciutada ja sap que aquestes coses passen, que han
passat, i han passat dins les nostres illes, i no precisament a un govern de la majoria de l'actual. Pero resulta
que no és així, la dona del conseller d'Agricultura va
entrar afer feina a la Comunitat Autonoma dia 26 de
gener de l'any 1981, fa més de tretze anys, fins i tot
abans que hi existís la Comunitat Autonoma, i com a
tal, per suposat, molt abans que es casas amb qui els
parla. De que es tracta, ido?, es demanara aquest ciutada; que el conseller d' Agricultura, en fer valer les
seves influencies, bo, etc., augmentar de categoria laboral i de sou la seva esposa? Tampoc. La meva esposa. la
Sra. loana Maria Solivellas i Sureda continua a les plantilles amb la mateixa categoría amb la qual hi va entrar
fa tretze anys, és a dir. auxiliar administrativa, nivell 12
i sou de 127.000 pessetes cada mes, aixo si, quatre triennis d 'antiguitat, quatre triennis d 'antiguitat perque
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se'ls ha guanyat com qualsevol persona que faci feina tants
d'anys dins una administració. Bé, aleshores, si no hi va
col'locar la seva dona ni l'augmentada de categoria, qualque
cosa ha cl'haver fet aquest senyor perque se li demani la
dimissió. Ido bé, la raó és que m'he beneficiat personalment
d 'una resolució dolosa, injusta, realitzacla pel conseller de la
Funció Pública, per la qual cosa aquest va estar condemnat
per Sentencia 2359/03, de 26 de gener d 'enguany, del Tribunal Suprem, Sala Segona. Bé, a la fi ens aelarim . Aquest
senyor -jo- , diria aguest ciutada, es va beneficiar d' una resolució d 'un altre conseller que actua així per amistat, connivencia o pel gue fos, únicament i exelusivament per afavorir
la dona d 'un amic.
Vejam. ido. quin ha estat el benefici que hem pogut obtenir d'aguest assumpte. La sentencia de que parlam es produeix com a conseqüencia d 'un recurs de cassació contra una
altra sentencia anterior que va ser dictada per la Sala del
Civil i del Penal del Tribunal Superior de Justícia de les
Balears el 6 de maig del 92. En aquella sentencia s'absolvia
el Sr. Joan Simarrro Marques, el Sr. Melchor Mairata, el Sr.
Josep Joan Ciar i es condemnava el Sr. Joaquín legaza Cotaina com a autor d'un delicte de prevaricació negligent. Bé,
en un cas es va absoldre, i en un altre cas, es condemna;
pero, per que es condemna?, que hi ha en el fons de tot
aixo? Dia 5 de maig d 'enguany s'ha interposat una cosa que
no ha estat dita aquí avui, s'ha interposat un recurs d'empara davant el Tribunal Constitucional perque existeixen poderoses raons per creure que la sentencia de la Sala Segona del
Tribunal Suprem no és correcta, per la qual cosa, entra perfectament dinS'el possible, com després ho veurem que la tan
discutida resolució del Sr. Simarro no tan sois pogués ser
correcta, sinó que estava perfectament ajustada a dret.
Pero desvetllem ja d 'una vegacla per totes el contingut de
la tan debatuda resolució de la qual suposadament m'he
aprofitat, fins al punt de demanar la meva dimissió del Govern de la Comunitat, del qual m'honr a pertanyer.
Es tracta, senyores i senyors diputats, segons les dues
sentencies, que el Sr. Si marro va concedir a la meva esposa,
després d'haver passat tots els tramits de funcionarització,
incorrectament una excedencia voluntaria. Aquest és el
delicte, haver concedit una excedencia voluntaria. Els fets
provats, i que estan acceptats com a tals a les dues sentencies, són els següents: A principis de l'any 89, la Comunitat
Autonoma, en complir el que preveu la llei -cit textualment
el que diu la sentencia- 2/89, de 22 de febrer de la funció
pública, aborda el problema de la funcionarització del personal al servei del Govern i es publica l'acord del Consell de
Govern de 13 de mar~ pel gual s'aprova la classificació de
les funcions exercides pel personal laboral fix. En aguest
acord, s'hi inelota una relació deis noms corresponents al
personal laboral que ocupa va els 110cs destinats a funcionaris
als qual se'ls oferia la possibilitat d'accedir a les proves per
a la seva funcionarització i es donava un temps per reclamar.
en el Bocaib de dia 19 de setembre del 89 es publica la resolució del conseller de la Funció Pública per la qual es convoguen proves selectives per adquirir la condició de funcionari

i s'hi fa constar, en la convocatoria, que era necessari
estar en servei actiu, excedencia forc;osa o ens serveis
especials.

Al poc temps d'haver-se iniciat aguest procés de
funcionarització, les diferents representacions sindicals
amb implantació a la Comunitat Autonoma instaren la
Conselleria de la Funció Pública perque donas la possibilitat de participar en les esmentades proves al personal
laboral en situació d'excedencia voluntaria que expressas la seva valuntat de reingressar al servei actiu. Si be
al principi la postura de J'Administració autonomica va
ser refractaria a accedir a aquesta petició, al final, va
acceptar aquesta petició sindical que reiteradament feren o
Joana Maria Solivellas Sureda era auxiliar administrativa laboral de la Comunitat Autonoma en excedencia
des de l'any 88. Quan comprova que es feia la funcionarització del personal laboral, soHicita reingressar al
servei acti u dia 11 de mar~ de 1990 i el 23 d' octubre
sol·licita ser inclosa en la relació de personal laboral a
funcionaritzar, com altres molts. Així varen ser estimades les sol'licituds deIs senyors Sanz, Solivellas i Joan,
Superades les proves selectives, la Sra. Solivellas va ser
nomenada funcionaria, per resolució d' 1 de febrer del
91, i el dia 24 de mart; se li dona possessió del carrec
sense que Ji fas assignat lJoc de feína ja que. en haver
participat en un concu rs de provei'ment de 1I0es de
feina resolt dia 2 de marg, no obtingué 1I0c. Donat que
no tenia lloc de feina, va ser adscrita a la situació en que
estava abans de la funcionarització, és a dir, en qualitat
d'excedencia voluntaria.
Aquest és punt i només és aguest punt el que es
discuteix. Si era correcta o no deixar-la en excedencia
voluntaria no si la seva funclonarització va ser con:ecta.
Tales les sentencies ad01eten que la funciooarització j
tot el procés va ser conecte el que no va ser correcta va
ser, elesprés de donar-li 'o possessió, donar-Ji I' excedencia voluntaria. Deixat ben dar aixó. perque és important que quedi ben cIar. tant per la O1eu honor coro per
a l de la meva esposa, que en cap moment es va produir
una funcionaritzaeió incorrecta, vegem quins beoefici
varem obtenir ambdós el 'aquesta situació.
En primer 110c, com a conseqüencia d 'estar en excedencia voluntaria, la meva esposa va deixar de cobrar,
no cobrava; en sego n 1I0c, va deixar de cotitzar a la
Seguretal Social í finalment, també al mateix temps, ti
va ser paralitzat el compur de temps de permanencia en
la fundó pública, é a dir, que repercutía negativament
obre la seva antiguitat. Amb altres paraules, el fet que
a aquesta funcionaria, se Ji donas La situació el 'excedencia voluntaria simu ltélniament al seu nomenament ¡j
produí el benefici -entre cometes- de suspendre-li els
seus havers i les seves cobertures socials. En conseqüencia, aquest seria el benefici del gual s'esta parlant.
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EIs fets són aguests, senyores i senyors diputats. i no
d altres per 11101l que es vulguin emmasearar. La meya esposa, en aquesta situaeió d 'exedencia insatisfactoria per a ella,
va demanar reiteradament que se ti donas un 1I0e ele feina ,
el qual no e ti va poder donar fin que va apaf(!ixeJ el primer !loe de feina elotat i buit que va ser set me o elesprés
del seu nomenam ent, sel meso després de l eu nomenament.
Amb tot aixo, vostes pensaran que estic criticant el que
va la Funció Pública, i vull dir que de cap manera ho es tic
criticant. Personalment, el Sr. Simarro em mereix tots els
respectes com a persona, com a company i com a funcionari;
estic absolutament convem;:ut que va obrar amb plena consciencia que feia el conecte, perque si algú no dubta d'una
cosa és que la característica principal de loan Simarro és
que és i sera un cavaller.
Dit aixo, jo no puc criticar que Funció Pública actwls
com va actuar, jo cree que no podia actuar d'una altra manera, i ara m'explicaré, raonaré i demostraré per que.
Funcionaritzar, d'ac6rd; el que va fer el Sr. Simarro i el
seu equip va ser funcionaritzar una serie de persones, laboraIs fixes, d'acord amb el que imperativament indicava la Llei
de la funció pública, ho va fer sobre els treballadors laborals
fixos en actiu i posteriorment i per reiterades peticions deis
sindicats, amb aquells que estaven en excedencia voluntaria .
Una vegada superades les eo rre ponents proves de selecció,
es convoca un concurs perque els nous funcionaris accedissin
a les places existents; la meya dona va tenir tant de bo que
no aprova el concurs i queda sense lloc en espera que es
produís una vacant. Que hi va fer Funció Pública? Adscriure-la a la mateixa situació en que es trobava abans de la
funcionarització, és a dir, situar-la en excedencia voluntaria.
Aquesta darrera part, que és la litigiosa, és la clau de tot.
Quines raons legals varen tenir per fer-ho? La Conselleria de
la Funció Pública va sol·licitar formalment del Ministeri de
les Administracions Públiques que emetés un dictamen aclaridor del contengut de l'article 71 de la Llei de funció pública. Aquest dictamen, que el tenen aquí, és una resposta que
ve avalada ni més ni manco que per la signatura de la propia
directora general de la Funció Pública Sra. Maria Teresa
Mojín, i diu textualment: "En escrito de esta Consejería de
la Función Pública, que ha tenido entrada en esta dirección
general el día 17 del presente mes, se plantea la siguiente
cuestión relativa al personal laboral fijo funcionariado desde
la situación de excedencia voluntaria que, teniendo solicitado
el reingreso como personal laboral, no lo había obtenido en
el momento de la realización de las pruebas selectivas. Si
debe continuar en la situación de excedencia voluntaria por
interés particular en la nueva condición de funcionario, si
para pasar la situación de excedencia voluntaria por interés
particular como funcionario, es necesario que desde la adquisición de esta condición transcurra un período de tres años,
establecido en los artículos ", etc. "Aún cuando el supuesto
objeto de la consulta no se ha planteado todavía en el ámbito
de la Administración del Escado, esta dirección general, aten-
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diendo al carácter excepcional de los procesos de funcionarización legalmente autorizados, entiende que en la
resolución del mismo deberían aplicarse los siguientes
criterios: Primero, el personal laboral fijo que tenga
derecho a participar en las pruebas selectivas de acceso
a los cuerpos y escalas de funcionarios, conforme a la
normativa que resulte aplicable en cada administración
pública yen cada caso, debe ser admitido necesariamente
en las mismas con independencia de que en el momento
de la convocatoria se encuentre en activo o en excedencia
voluntaria. en su condición de personal laboral. Segundo,
el personal en excedencia voluntaria y con derecho a
participar que supere las pruebas selectivas de acceso
derivadas al proceso de funcionarización debe incorporarse al cuerpo o escala de que se trate en una situación
adminiSTrativa análoga a la que tenía como personal
laboral. o sea. en excedencia voluntaria; dicho en otros
términos. simultáneamente a la toma de posesión como
funcionario. debe acordarse el pase a la situación de
excedencia voluntaria ", exactamente el que varen fer.
"La razón de ello". continua la directora general, "estriba en que la necesidad de cumplir con el derecho excepcional concedido por norma con rango de ley a determinado personal laboral de reconvertirse en o a acceder a
la condición de personal funcionario no puede interferir
en el derecho de la Administración pública a autoorganizarse y dimensionar sus efectivos de personal en la forma
que convenga al servicio público. Tercero, el posterior
reingreso al servicio activo del personal funcionario a
que se refiere el punto anterior debe efectuarse mediante
los procedimientos legalmente establecidos, esto es, a
través de la participación en las convocatorias de concurso o de libre designación para la provisión de puestos de
trabajo o por la adscripción a un puesto de carácter
provisional con ocasión de vacante dotada, siempre que
se reúnan los requisitos necesarios y concurra, a juicio de
la autoridad administrativa competente en cada caso, la
necesidad de proveer el puesto en que se trate. "
Malauradament, aquest document no va arribat a
temps per sr examinat pel Tribunal Suprem, pero aquest
document sí que esta inclos íntegrament en l'aape131ació realitzada davant el Tribunal Constitucional, i que,
ben segur, 61 Tribunal Constitucional la ( ... ) amb deteniment i profunditat.
Que vol dir, en definitiva, aquest document? Aquest
document vol dir que si algú avui, en les mateixes circumstancies en que es trobava la meva esposa, accedís
a la funcionarització d'un cos de l' Administració central
de I'Estat, seria tractat exactarnent igual que ho va ser
ella, se'l tornaria a deixar en la mateixa situació de procedencia i esperaria el temps que fos ríecessari fins que
existís una pla<;a vacant a la qual adscriure'l.
Dit tot aixo i demostrades documentalment les raons
que confirmen tota la transparencia del procés, fa falta
fer una pregunta que qualsevol persona es faria: Si va
estar mal donada ('excedencia voluntaria, per que la
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sentencia no considera que ha de ser tornada enrera? Perque
no ho pot ser. És a dir, si esta mal fet, que després de funcionaritzar-se. com que no hi havia 110c, se li donas l'excedencia, no pot ara torn ar enrera. És tan cIar com aixó .
Hem de comprendre, i tothom ho ha de veure clar, que
aquest assumpte és un assumpte que evidentment esta agafat
amb gafes; evidentment, es tracta de cercar totes les voltes
possibles a una situació política que viu aquesta comunitat
autónoma i aquesta cambra, donades les circumstancies
polítiques en les quals ens trobam i en que no cal fer m és
for¡;a, tots ho tenim cIar. L 'únic que els vull dir és una cosa,
no se n ha parlat, de totes les altres persones que varen estar
en el rnateix cas que la meya esposa, per que? Perque resulta
que jo nOl11és est ic casat amb un a de moment, pero si no
bagués estat la meva esposa, creuen vostes que un assumpte
e1'una discussió sobre una excedencia voluntaria. so bre I'apllcacló ele I artic le 71, hauria merescut el més minim temps
d aquesta cambra?
Mirin vostes, jo tenia preparada més !larga la meya intervenció, tenia moltes ganes de poder-me treure qualque espina de sobre, no ho faré. Simplement els vull dir amb tota
honestedat que mai nO,en cap moment, el Sr. Simarro i jo
varem parlar que es fes un tracte de favor a la meya esposa,
ni en el moment de la seva funcionarització ni el moment de
la seva excedencia voluntaria, que, com vostes han vis!. ens
va fer manco benefici que beneficio 1 en tot moment -ho vuIl
dir- el Sr. Simarro es va comportar com el que era, un conseIler correcte de la Funció Pública, i jo, des d'aquí, vuIl
donar-li les gracies per haver-me donat I'ocasió d'estar amb
ell al mateix Consell de Govern. Moltes gracies.

a mi em pareix moLl bé que es recorrí al Tribunal Con _
titucional en em parament pero aquest recurs cOrnés
s hi pot fer quan hi ha sentencies fermes , i en aquesta
cambra d'avul, en aquesta cambra en el Parlament ele
les m es Balears no hi ha ni advocats defensors ni n'hi
ha d 'acusaelors, entre altres coses perque no tenim l'expediellt aquí i jo no hi he volgut entrar. El que es discuteix en e l Parlament de les Ule Balears és senzillamellt
si un co n elIer e ta en di posició de servir al poble de
les llIes Balears. si un consell er esta en disposició d'anar
als pagesos demanar- Ios sacrificis' s'hi esta en cond ici on d 'anar aJs pagesos a demanar-Ios sacrificis? Aquesta
és la pregunta. o om un tribuna l aq uí, no ho podem
ser .
Per tant, jo he d'acabar c1'aquesta manera i he de dir
que em sap molt de greu haver hagut d'intervenir una
altra vegada; jo coro prenc la süuació del Sr. Morey, la de
l'altre conseller al quaJ ha alabat molt, el Sr. Simarro,
pero no ha desmentit de cap manera que hi bagi una
sentencia ferm a amb una condemna concreta, on jo no
he entrat i crec que aquest parlament no té els mÍnims
coneixements necessaris per entrar en el contingut sobre
com s'ha fet tot aixo. L'únic que hi ha és una sentencia
i que el conseller avui no esta en disposició de servir al
poble de les Illes Balears, aguest és el problema que
hem de discutir en aquest parlament.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Pascual. Sr. Sampol, té la paraula.
EL SR. SAMPOL 1 MAS:

(ApLaudiments) .

EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Morey. Grups que volen intervenir? Pel Grup
MIXT, Sr. Pascual, té la paraula.
EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS:
Sr. President, senyores i senyors diputats. La primera
intervenció l'he feta des de l'escó perque realment el que
havia de dir ho havia dit el dia passat i no tenia ganes de
parlar més, perque cree que estava cIar. La intervenció del
Sr. Morey m'obliga a sortir aquí.
El primer que vuIl dir és que aquest parlament no és un
:ribunal, el tribunal es el Tribunal Suprem, és el que jutja, i
~n el Tribunal Superior de Justícia de les IlIes Balears hi va
1aver un advocat defensor, hi va haver un acusador, hi va
laver un fiscal i es va condemnar el Sr. Legaza per un delicte
le prevaricació, que vol dir que hi ha hagut un benefici a
'abiendas, diu la sentencia. Continua el procés i davant el
tribunal Suprem hi va haver un altre advocat defensor, hi va
laver un altre aelvocat acusador i hi va haver un fiscal , i hi
'a haver una sentencia de prevaricació contra tres alts
ecs ele la Comunitat Autónoma, i aquest sentencia és ferma.

car-

Gracies, Sr. President. Senyores i senyors diputats.
Sr. Morey, ti agrrum la valentia cle ortiT a aquesta tribuna, pero, per que no ho va fer a peti,ció propia?, per
que ha esperat a una interpeHació?, per que no va compareixer, el mateix cija o el dia següent que es va conei~
xer aquesta sentencia, el president de la Comunitat
Autonoma a donar explícacions per un conselIer que Ja
esta jubilat i que era responsabilitat seva el seu nomenament?
No només aixó, sinó que, davant d'una sentencia,
que no són veritats a mitges, aquí debatem una sentencia que condemna per prevaricació, una sentencia que
condemna per prevaricació. Hi ha irregularitats Sí, n 'hi
ha; hi ha delimitació de responsabilitats? Cap ni una fins
ara; s'ha immutat el president del Govern de les Illes
Balears? En absolut, no només aixó, sinó que fins i tat
ha ridiculitzat aquesta sentencia.
Aquí cree que ens hem de fer una pregunta cIara:
Per que uns representants sindicals arriben fins al TribUnal Suprem per una qüestió tan poc important com la
que ha expressat el Sr. Morey?, per que , per una qüesÜÓ
c\'exceclencies, uns sindicats arriben fins al Tribunal
Suprem? Jo els ho responclré: Arriben al Tribunal Su-
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prem cansats, farts, oiats de veure la impunitat amb que
actua va la C~nselleria de Funció Pública en la contractació
de personal. Es que no coneixem la situació de I'Administració?, no coneixem les relacions de personal?, no coneixem,
els gui som de poble, els qui han entrat i com han entrat dins
les administracions depenents del Partit Popular?, és que no
ho sabem? Desenes de persones hi han entrat sense altre
mer it que ser del Partit Popular (regidors, caps de llista,
militants). El primer debat que vaig tenir en aquesta cambra.
el primer gran debat precisament, va ser per sol'licitar una
comissió investigadora en materia de contractació de personal. un agre debat amb el Sr. Gilet, hi aportavem Ilistes de
persones que hi havien entrat a dit.
Algú pot negar la situació de l' Administració de la Comunitat Autonoma en materia de contractació de personal?
saben, senyores i senyors diputats, que totes les oposicions
que s'hi han realitzat fins ara estan recorregudes als tribunals? Em sap greu ara aquí no tenir algun d'aquests recursos
que un exfuncionari constant ha anat presentant, hi descriu
la prepotencia, com a membre del tribunal, d'algun d'aquests
condemnats en passejar-se per la sala i intimidar aquest autor
deis recursos.
En aquest context, Sr, Morey, és possible que voste sigui
un cap de turc, es possible, no ha sé, no sé com acabara
aquest tema ni que fara el Tribunal Constitucional. En
aquest moment, pero, voste, Sr. Morey, paga l'ostentació del
Sr. Cañellas, que ridiculitza els tribunals en homenatjar el Sr.
Vidal i paga la burla a la democracia del Partit Popular en
presentar al Senat un condemnat per delicte electoral. Aixo
és molt greu, n'ha fet befa, de les sentencies deis tribunals
fins ara.
1 demana el Sr. Morey: Bauria passat el mateix si en lloc
de ser la seva esposa haguessin estat unes altres persones? Sr.
Morey, li puc contestar en nom propi, d'aquest diputat, i li
puc contestar en nom del meu grup parlamentari: Davant
una sentencia de prevaricació, voste és una anecdota, el
Govern hi ha de donar resposta; davant una sentencia de
prevaricació, el president del Govern el mateix dia havia de
demanar per- compareixer al Parlament, el mateix dia havia
de donar explicacions i si aquestes explicacions no eren convincents, el mateix dia havia de plantejar una qüestió de
confian~a, i aixo no s'ha fet. Políticament que és en l'única
güestió que nosaltres els podem jutjar, políticament la seva
actuació ha estat impresentable. No entrarem, com deia el Sr.
Pascual, a analitzar el contingut jurídic d'aquesta sentencia,
pero la seva actuació política no ha estat correcta, l'obligació del president e1el Gavem davant uns titulars ele primera
pagina que diuen que el Gavern uns membres del Gavern
han estat condem nats per prevaricació, és donar ex plicacions
al Parla ment. 1 avui és el pr imer dia que un membre eleJ
Govern les ha clan acles, lIevat de la inter pel'lació 011 va sorti r
el Conseller de la F undó P ública a tirar balon fo ra amb una
intervenció senzillíssima.
ExpJicacions polítiques. ni una, per tant, Sr. Morey, Sr.
President del Govern. cregui'ns, no gaudim amb aixo, no ens
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agrada gens aquest tipus de debat, no importa facin
excIamacions, els parl amb tata sinceritat, no en treim
cap profit, el nostre grup, tots en sortim ben esquitxats,
i els ho recordava fa quinze dies quan els dei a si havien
sentit els crits deIs joves que passaven per davant el
Parlament i els insults que ens dedicaven a tots. no deien
senyors del PP o senyors del PSOE, ens xiulaven i ens
insultaven a tots per un igual.
Prenguin mesures perque per aquest camÍ tal vegada
aquesta democracia, aviat no tengui cura. Gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies. Sr. Sampo!. Sr. Triay, té la paraula.
EL SR. TRIAY 1 LLOPIS :
Sr. President, senyores i senyors diputats. Aquesta
dreta nostra és una dreta ultramuntana, si al Sr. Vidal,
sis anys i un dia, Ji van fer un gran homenatge, i hi va
anal' la maxima autoritat de la Comunitat Autonoma,
per que no li han de fer un homenatge parlamentari,
unes grans mambelletes, un gran aplaudiment al Sr.
Simarro, condemnat també sis anys i un dia per la Justícia, pel mateix tribunal, pel Tribunal Suprem, la maxima instancia? Hi ha aplaudiments, senyores i senyors
diputats, que en lloc d'alabar la persona aplaudid~, embruten qui aplaudeixen (remor de veus), ho veuen com
embruten? Assentiment.
A aquesta comunitat, la dreta, el Partit Popular, és
extremadament solidaria amb els seus condemnats, extremadament solidaria, ni un deIs seus condemnats, n'hi
ha una llisteta, ni un ha estat sancionat, tots han estat
premiats, tots han estat políticament premiats, quina
vergonya, senyors diputats, fortes mambeIletes per al Sr.
Simarro, intentin-ho una altra vegada, que quedi cIar al
llibre de sessions, entre parentesi, quan es posen les
incidencies, "aplaudeixen fort els diputats del Partit
Popular".
Sr. Morey, no fa falta que li digui coses que tothom
sap, les responsabilitats polítiques no coincideixen amb
les penals, quan una persona té responsabilitat penal no
fa falta ja que Ji recIamin la política, la grossa se n 'ho
du tot per endavant. Les responsabilitats polítiques es
demanen precisament a les persones que no tenint responsabilitat penal estan políticament implicades, per
raó de dependencia o per benefici directe, com en el seu
cas, en una decisió que hagi estat precisament objecte
d 'inculpació. Les responsabilitats polítiques van molt
més enIla que les responsabilitats penals.
EIs fets no són discutibles, els fets són a la sentencia,
estan provats, no admeten cap discussió, acceptació al
concurs d 'una contractada en excedencia, conversió en
funcionaria sense pla~a, excedencia per poder justificar
una funcionarització sense pla~a, tot irregular, injust.
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'evaricació, injustícia a consciencia. com diu la sentencia.
per que la Fiscalía va al Tribunal Suprem amb recurs? Per
lemistat, o per que creu que efectivament la sentencia del
ribunal Superior de Justícia és insuficient, i per aixo li
)nen la raó ?
Per tant, Sr. Conseller, aixó que tot esta agafat amb pinrealment cree que continua estant dins la polltica dios
actitud del Partit Popular de manteoir que el Tribunal
Lt prem esta equ ¡vocar, qu e la J ustfcia. en cena manera. és
I culpa ble de tots aquests fets, que la Sra. Solivellas tenia
ret a tot alió que li van donar i que ha estat objecte per part
el Tribunal Suprem d'una sentencia de prevaricació a qui
o va fer possible; en una paran la, continuen com sempre
evant culpa les persones condemnades . Voste participa
xactament del mate ix taranna que el Sr. Cañellas. solidaritat
mb [,inculpat, minimització de la responsabilitat, comprenió cap a les accions delictives, lloan¡;a i alaban¡;a del conemnal. Tot aixo és realment incre"ible. Sr. Conseller. Res
el que voste ens ha dit canvia el plantejament elemental,
asic i directe de demanar la seva reprovació j la seva dimisió. Voste és un beneficiat directe de les ( ... ) delictives.
~

1, per últim, Sr. Morey, per que va dir als mitjans de
omunicació día 19 d 'abril que la Sra. Solivellas havia deixat
oluntariament l'administració pública? La Sra. Solivellas,
;r. Morey, esta en actiu a la Junta cl'Aigües, esta en actiu,
tnbJUlc .Q~xmis, Jm,J.~mJ,lJ,WJj\.!.•. P-~{. .qu~º,i,u-~ I!~-=fQH ,ele
'Administració pública per la seva propia voluntat? Moltes
;racies.

EL SR. PRESIDENT:
Gn'tcies, Sr. Triay. Vol tancar la qüestió, Sr. Morey? Té
a paraula.
EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA 1 PESCA
Pere J. Morey i Ballester):
Gracies, Sr. President. Per acabar amb la darrera qüestió
)lantejada pel Sr. Triay. La meya esposa es traba en aquests
noments en un permís no remunerat, ha entrat ja l'escrit a
:;"unció Pública. renunciant al seu Iloc de funcionaria, renun;iant a qualsevol dret. Per cansegüent, consider ... i no ha
!stat per aixó, no ha ha estat, ha ha estat perque es conside:a que realment s ha fet una bandera d'una cosa que si ha~l.lés estat una persona normal no hagués pa sal res de tot
:tixo, !Ji ha hagut una injusticia directament cap a ella, per~ue voste, Sr. Triay se n'obIlda de dir que a cap entencia
no es diu que fas funcionaritzada incorrectament, a cap, per
=lUe, sinó, no es torna endarrera l'acta? A cap sentencia, va
:;er funcíonarítzada com els altres, correctament. La discussió
és una cosa merament administrativa de la interpretació de
l' artícle 71, i jo he llegit el que opina la directora general del
Ministeri d'Administracions Públiques, que s'havia de fer el
que s'ha feto
De vegades els jur que ... , mm, estic en política des ele
rally 73. i durant molts eI'anys vaig creure en el poder de la

paraula, vaig creure que era possible que si es demostraven les coses, si es parlaven les coses el poder de la
paraula estava per damunt de voler guanyar de qualsevol
manera. Doncs no , estic decebut, ja pots pujar aquí,
pots explicar el que vulguis, tanmateix surt el que surt,
í és tan desanimaelor veure que el món ha avan<;at substituint les porres, els cops i les guerres i la violencia,
ritualitzant la paraula per disminuir les tensions que es
produeixen entre grups, i una altra vegada tornam a
crispar les situacions i tornam anar endarrera en un
procés que ha costat molta sango molts de morts a la
historia .
Aclarit aquest punt, li diré que crec, Sr. Triay, que
com a portaveu del Grup Socialista hauria d'haver escoltat el que ha dit el Sr. Sampol, qui estigui lliure ele pecat, que tiri la primera pedra. 1 vostes no és que tenguin
una peelra, és que vostes tenen una roca, una no, trentauna, trenta-una, trenta-una, senyors meus, discutim la
interpretació de I 'article 71 ele la Llei ele la funció pública. discutim si una excedencia voluntaria a una funcionaria es va donar, quan en aquest país un senyor se
n 'ha dut tots els doblers habidos y por haber, i no passa
res, i no passa res. Per consegüent, senyors meus, aixo
es diu cinisme.
1 només una paraula per explicar, amb tots els meus
respectes cap al Sr. Sampol, voste sap que el sindicat
que va incoar aquest tema davant el Tribunal va retirar
elesprés? Gracies.

EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Morey. Tornam a reprendre el debat on
l'havíem deixat, i tocaya en aquest cas la intervenció del
Grup PP-UM, i té la paraula el Sr. MartÍnez i de Dios.
EL SR. MARTÍNEZ 1 DE DIOS:
Sr. Presidente. Señoras y señoras diputados. Tranquilos, que yo lo estoy mucho (remor de veus), pero, Sr.
Triay, el preámbulo de aquel dicho medieval popular
que dice 11 Al que roba un reino, la gloria; al que hurta
un burro, la horca ll .
Segunda cuestión, el ejercIcIo de Cllllsmo que ha
tenido usted hoy aquí es inconmensurable, inconmensurable, cambio la vista alli y detrá de ese fotógrafo está
un condenado a dos meses de suspensión en sus funciones, y usted lo ha hecho portavoz, portavoz ele su grupO
no le exigió responsabj(jdades políticas, ¿verdad que nO,
Sr. Triay? Sr. Triay, u tecl ha iniciado una huida hacia
adelante. argumentos jurídicos no tiene, porque ha
tratado aquí con una ignorancia supjna una serie de
cuestiones que yo no vaya pLantear, porque la sentencia
no es firme. digan lo que digan, y además a su Ministerio de Administraciones Públicas, lo ha dejado usted en
el aire, por eso cuando el otro día visitó a su presidente
del Gobierno, no me extraña que el pobre esté tan deso-
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d entado cuando la gente de su partido le lleva información
equivocada, usted fue a acusar al presidente de la Comunidad
Autónoma de corrupción. de corrupción, aquí están las
madres de todas las corrupciones. Y usted, ¿qué ha hecho?
Ir a darle información a su presidente del Gobierno ignorando una resolución que amparaba la legalidad de las resoluciones dictadas por el conseller Simarro. Sr. Triay, no da usted
pie con bola.
Por otra parte, su fuerza moral está en entredicho, usted
que ha sido el cabeza de una conspiración ¿para qué?, para
remover al jefe de su grupo y mandarlo allí atrás, al pelotón
de cola, (remor de veus) al pelotón de cola, y ¿por qué ha
hecho eso, Sr. Triay? Porque usted aspira a mucho más de
lo que siempre le han negado los votantes, y ahora por la vía
indirecta pretende ser, en el supuesto de que hubiese dimisión por parte del presidente de esta comunidad . usted pretendería ser el candidato del PSOE. se equivoca, se equivoca, léase el artículo 38 de la Ley electoral que establece que
las candidaturas son variables a lo largo de los cuatro años o
del tiempo de legislatura, por lo tanto, Sr. Obrador, usted
sigue siendo el candidato del PSOE, ese señor le ha usurpado
a usted el puesto .. .{aldarull i rialles a la sala), le ha usurpado a usted el puesto, ríanse, ríanse .. .
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usted se atreve a salir a esta tribuna y cobardemente
imputar actuaciones delictivas a una persona como es el
conselJer, y usted tiene la obligación, si tiene pruebas, de
ir mañana al juzgado de guardia y formular la consiguiente denuncia o formalizar la querella oportuna, y no
lo hará, porque se está prevaliendo de su condición de
diputado para meterse con el conseller y poner en evidencia a su mujer de tal manera que mañana, por muchas explicaciones que se den aquí, ella aparecerá en
tocios los periódicos, y no habrá tenido la oportunidad
de defenderse ante usted, yeso, Sr. Triay, no se inscribe
nada más que en lo que es una conducta cobarde, cobarde, que le marca a usted para siempre, porque ha aprovechado la oportunidad de una sentencia por una situación muy insignificante para, magnificándola, aprovecharla políticamente.
Sr. Triay , yo creo que usted tiene que guardarse las
espaldas porque ya sabe lo que dice aquel dicho, "quien
a hierro mata. a hierro muere". Gracias.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Martínez i de Dios. Sí, Sr. Alfonso, per
que em demana la paraula?

EL SR. PRESIDENT:
EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEVA:
Sr. Martínez de Dios, el crit a la qüestió, per favor.
Per al-lusions, Sr. President.
EL SR. MARTÍNEZ 1 DE DIOS:
EL SR. PRESIDENT:
Sí, señor. Sr. Triay, usted en su propuesta de resolución
nos plantea dos cuestiones, las somete a la consideración de
la Cámara. La primera es la determinación de la responsabilidad política del presidente de la Comunidad en virtud de
actuaciones delictivas en materia de contratación de personal
que dieron lugar a la condena por prevaricación de las personas que se citan -no las voy a citar otra vez- en la sentencia
del Tribunal Supremo, sala segunda, 2.359 del 93, está usted
en un error. El Tribunal Supremo no condenó por estos
hechos en absoluto, usted se ha leído la sentencia. El día de
la interpelación le dimos aquí oportunidad, tanto el conseller como yo, de que rectificase sus pronunciamientos, sus
posicionamientos, usted no lo ha querido hacer pese a tener
quince días para hacerlo, y ¿sabe por qué? Porque usted
actúa bajo el postulado de la mala fe. En consecuencia, esta
propuesta de resolución, si se vota por quien se vote, lo
estará haciendo bajo el error en la determinación de unos
hechos que no fueron juzgados ni sancionados por el Tribunal.
Con respecto a la segunda de las propuestas de resolución
que ya nos ha dado una explicación muy amplia de la exposi:ión de los hechos el conseller y de la circunstancia de que
este era un asunto puramente administrativo y que no tenía
ninguna proyección penal, y la prueba está en que este documento de su directora general. ¿por qué no le exige usted
responsabilidades políticas a su ministro por el hecho de
haber dictado esta resolución? No se atreve, no se atreve. No,

b

Té un torn de tres minuts, per aHusions.
EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEVA:
No durara ni deu segons. El Sr. Martínez de Dios,
com certa gent de la dreta, confon la defensa deIs interessos públics amb la defensa deis interessos privats, i
aquí hi ha la diferencia entre delictes de prevaricadó o
ser responsable de I'acció d'una empresa en defensa deIs
interessos d'aquesta empresa, pública. És una confusió
on la dreta cau moltes vegades, confondre interessos
privats amb interessos públics. Que hi farem ...
EL SR. MARTÍNEZ 1 DE DIOS:
Sr. Presidente, pido la palabra para aclarar una de las
imputaciones que me está haciendo a mí como mentiroso. El Sr. Alfonso fue condenado porque modificó las
líneas de autobuses del ayuntamiento de
(Aldarull a la sala)

EL SR. PRESIDENT:
Sr. Martínez de Dios. Sr. Martínez de Dios. Jo
consider que per pan del Sr. Alfonso no s'ha fet un ús,
el Reglament és explícito s'ha de contestar l'aHusió
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concreta, jo pregaria que es retiras la part d 'intervenció en
el debat i que es fes justament i estricta la puntualització de
l'al 'lusió que se ti ha imputat. Jo entenc realment que no s'ha
fet un ús adequat elel seu tom d'al'lusions, Sr. Alfonso. Voste, en un tom c\'aHusions ha volgut intervenir en el debat,
i aixo no és con'ecte. Sr. Alfonso, dic que no és correcte.

EL SR. PRESIDENT:
El crit a la qüestió, Sr. Triay.
EL SR. TRIAY 1 LLOPIS:
Gracies, Sr. President. El Sr. President.

1 passam al torn de replica. El Sr. Triay té la paraula.
EL SR. TRIAY 1 LLOPIS:
Gracies, Sr. President. Sen yo res i senyors diputats. Rol dán o Rubio, Castella-Lleó o Galícia, són temes del maxim
interes i actualitat, pero no crec que siguin dins la qüestió
que avui tractam aquí. Conseqüencies i responsabilitats
polítiques cl'una sentencia del Tribunal Suprem per prevari cació a tota una conselleria del Govern del Sr. Cañellas, així
de senzill. Les conseqüencies polítiques a extreme c1 'aquesta
sentencia, les responsabilitats polítiques que corresponen a
persones que formen part e1el Govern, el Sr. Morey, conseller
d' Agricultura, el Sr. Cañellas, president ele la Comunitat
Autonoma i del ConselJ de Govern; prevaricació massiva en
materia ele funció pública. Qui ha ele respondre políticament, Sr. Presielent? Ha de responelre el ministre d'Interior
o ha de respondre el Sr. Cañellas, president de la Comunitat
Autonoma de les llles Balears? Voste ha de respondre aquí
i avui.
La corrupció, Sr. President, s'ha d 'erradicar per tot, s'han
de demanar responsabilitats al Govern d'Espanya, pero també als ajuntaments i també al Govern de la Comunitat Autonoma alla on la corrupció aparegui, les accions exemplificadores s'han ele produir a cada cas, a cada situació concreta,
a voste, Sr. Cañellas, no l'exculpa ni el Sr. Rubio ni el Sr.
Roldán. Ben al contrari, els fets delictius d'aquestes persones
han estimulat els anticossos socials contra la corrupció i a
voste també Ji toca pagar per fets delictius i corruptes deIs
consellers del seu govern, Ara i aquí, avui, Sr. Cañellas, avui
és voste aquí comminat a dimitir amb responsabilitat (murmuris) , sí, sí, senyors diputats, perque voste, Sr. Cañellas,
és el responsable de la irrespirable olor de corrupció d'aquesta comunitat (remor de veus).
Quina va ser l'actitud, Sr. President, davant la doble condició de conseller i de secretari d'un consell d'administració
d 'una empresa urbanitzadora del seu conseller Adjunt a la
Presidencia quan hi va haver un recurs de reposició d'aquesta urbanitzadora davant el mateix Consell de Govern? Exculpació, comprensió , tolerancia, empara presidencial, com cada
vegada, la seva actitud va ser solidaria, com és 1'actitud del
Sr. Morey, solidaria, encobridora, justificativa, com sempre.
Qui va omplir les butxaques deIs propietaris de la companyia
de Ca la Mondragó , comprant les finques a un preu molt
superior al preu de mercat? El Sr. President, el Sr. Cañellas.
Qui va donar la concessió del túnel de Sóller al tercer concursant de quatre, segons una comissió avaluadora i en contra de l'opinió .. .

1 moltes al tres qüestions que la qüestió m 'impedeix
tractar.
Sr. Cañellas, aguest d'avui no és un fet ai'llat, pero
sí que és un fet sentenciat. És una actuació delictiva
condemnacla, voste sempre ha emparat, ha facilitat, ha
minímÍ1zat, ha compres, ha silenciat, ha premiat els fets
condemnats, els fets rebutjables deIs seus immediats
col'laboradors polítics, voste és políticament responsable de la elegraelació que s'ha ensenyorit ele les nostres
institucions balears. Voste se n'ha d'anar, Sr. Cañellas,
ha de dimitir, vagi-se'n, Sr. Cañellas. Moltes gracies.
(A plaudimems).

EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Triay. Intervencions en contrareplica?
Sr. MartÍnez de Dios, té la paraula.
EL SR. MARTÍNEZ 1 DE DIOS:
Sr. Triay, sigue usted completamente desbordado, ha
perdido ya los papeles y está a punto de zozobrar. Usted
no tiene fuerza moral para reprobar a nadie, usted no
tiene fuerza moral para pedir la dimisión del presidente
de esta comunidad, y yo no voy a entrar en la dinámica
ele las acusaciones mutuas de si tú más que yo o yo más
que tú, me sé muchas, y no las quiero decir aquí. Pero
no tenga usted miedo que no va a salir impune de esta
situación. ¿Por qué razón?, porque creo que hay aquí
una comisión del Estatuto de los diputados, donde se
pueden plantear cosas.
Mire usted, nadie puede exigimos responsabilidades
políticas por una cuestión tan menuda como esa, solamente una mente retorcida como la de usted, como la de
usted , una mente tan retorcida que quiere ver responsabilidades en una persona que no ha sido ni citada siquiera po r los tribunales, cuya esposa no ha sido objeto de
revisión ninguna en la vía administrativa, porque ha
continuado ejerciendo sus funciones, y usted le ha imputado la comisión ele actuaciones delictivas. Sr. Triay, se
ha valido usted de la inmunidad que no es total, que le
da este estrado para poner barro sobre los nombres de
personas honorables, Pero si usted quiere esta dinámica,
no se preocupe, que puede tenerla, y esté atento a 10
que ocurre en la generalidad del país, porque yo creo
que hoy usted está huyendo más adelante que ningún
otro día, porque tiene verdadero miedo a lo que le va
a pasar, porque van a quedar ustedes relegados en el
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tiempo como un recuerdo de quienes quisieron pretender
elevar en el frontispicio de sus consignas los cien años de
honradez Y habrán sido cien años de cutrez, Sr. Triay, cien
años de cutrez.
Sr. Triay, la imputación que yo he hecho sobre la responsabilidad política que tiene usted por tener a un diputado
condenado por el tribunal ...
EL SR. PRESIDENT:
Vagi a la qüestió, Sr. Martínez, per favor.
EL SR. MARTÍNEZ 1 DE DIOS:
Sí, Sr. Presidente. Sr. Triay, podemos pero no queremos,
porque tenemos una idea diferente de lo que es la gestión,
usted lo viene demostrando continuamente, está haciendo
alardes de prepotencia con una ignorancia supina en materia
jurídica, porque se cree usted el gran interpretador de las
normas, y ayer hubo un caso evidente en aquella interpretación de la revisión de los actos administrativos en el consell
insular, que ya dará juego en el futuro .
Sr. Triay, las propuestas de resolución que usted ha presentado hoya esta cámara no parten más que de la mala fe
y de la indignidad de quien ha aprovechado una coyuntura
insignificante y que no está resuelta definitivamente por los
tribuna les de Justicia, y usted no le quiere dar importancia al
documento de su ministerio, pero este documento le ha
dejado a usted en ridículo, usted esta tarde, a pesar de todas
sus baladronadas, de todos estos alardes que ha hecho aquí,
ha quedado en ridículo, como está quedando en ridículo
ante la opinión pública haciéndose el fundamentalismo de la
izquierda en Baleares.
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usted se ha equivocado porque la sentencia que cita
aquí no ha condenado a nadie por actuaciones delictivas
en materia ele contratación de personal, no lo ha hecho;
al revés, ¿por qué truca usted la verdad y no cita lo que
dijo el Tribunal Superior de Justicia de Baleares cuando
condenó a un único responsable en la administración?
Que le parecía excesiva la pena y que pedía el indulto
y que se cambiase por 500.000 pesetas, por alguna razón
será. Y la buena fe del Sr. Si marro y de los demás condenados está en que pidieron este informe del Ministerio de Administraciones Públicas, dirigido por ustedes,
los socialistas. Ésta es la prueba más eviden te de que no
hubo mala fe. La contestación determinó que estas actuaciones eran correctas. El Tribunal Cónstitucional o
en un procedimiento de revisión, porque esto permite
un procedimiento de revisión, determinará la falta de
penalidad en los hechos que se le imputaban, usted ha
aprovechado esta oportunidad de una manera, como he
dicho inicialmente, muy cobarde.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Martínez i de Dios. Sí, Sr. Triay, per
que em demana la paraula?
EL SR. TRIAY 1 LLOPIS:
Per insults, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:
No hi ha lIoc, jo crec que n 'han anat i n 'han vengut
per les dues part, i entenc que de cap de les maneres hi
ha lloc a aquest torno
EL SR. TRIA Y 1 LLOPIS:

Sr. Triay, Sr. Triay, le dije antes que se cuidase las espaldas, cúideselas, porque está usted al descubierto, ha iniciado
una terrible y peligrosa dinámica al aprovechar cualquier
Coyuntura para plantear cuestiones como las propuestas de
resolución en las que se concreta la moción. La primera se
basa en una mentira, la segunda en las injurias a una persona
que no podrá defenderse, pero que sí tiene un medio, porque aquí hay elementos de pruebas suficientes para llevarle
a usted a los tribunales y exigirles las responsabilidades que
por atacar al honor o a la dignidad de una persona se pueden
exigir, con cantidades de indemnización millonarias. Y al Sr.
Conseller usted le ha imputado un delito de calumnias, si
Usted tiene arrestos, si tiene arrestos, que lo dudo, lo dudo,
mañana iría al juzgado de guardia y pondría la correspondiente denuncia, porque el Sr. Conseller no ha sido tocado
par la Justicia en modo alguno, simplemente le ha imputado
Usted una actuación calumniosa. Mire el Código Penal y vea
cÓmo se definen las calumnias.

Jo crec que el meu honor ha estat tocat, realment, en
aquesta intervenció.
(Remor de veus) .

EL SR. PRESIDENT:
Sr. Triay, entenc que no li queda més remei que
seure al seu escó, perque jo ~econec que ha estat un
debat elevat de to, pero ha ha estat per tates les parts,
en conseqüencia, voste no té dret a la paraula en aquest
moment, Sr. Triay.
EL SR. TRIAY 1 LLOPIS:
Simplement, hi ha hagut menyspreu ...
EL SR. PRESIDENT:

y en cuanto al presidente ele esta comunidad, usted no

tiene fuerza moral para pedirle ningún tipo de dimisión, de
reprobación ni de responsabilidad política, y más cuando
afirmo rotundamente, pero este es un diálogo de sordos, que

b

---

No té dret a la paraula, Sr. Triay.
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EL SR. TRIA Y 1 LLOPIS:
Moltes gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Acabat el debat, passarem a la votació. Es pot votar conmtament o hi ha petició de votació per separat? Es vota
)njuntament.
Senyores i senyors diputats que voten a favor del text de
moció, es valen posar clrets. per favor? Gracies, poden
~ ure .

Sen yo res i senyors diputats que voten en contra, es volen
osar drets. per favor? Gracies, poden seure.
Senyores i senyors diputats que s'abstenen? Gracies, poen seure.
25 vots a favor, 30 en contra, 4 abstencions. En conseüencia, queda rebutjada la Moció 1788, del Grup Parlamentri SOClALISTA.

11I.1) Proposició no de llei RGE núm. 1267/94, del
:rup Parlamentari PP-UM, relativa a regulació que perme·
. als professors d'educació primaria descomptar de l'horari
~ctiu setmanalles hores que de!iiqufnal JCeci.~~atge en lleno
ua catalana.
m.2) Proposició no de llei RGE núm. 1268/94, del Grup
'arlamentari PP·UM, relativa a conveni entre el MEe i la
:AIB per experimentar conjuntament el MEPIB.
EL SR. PRESIDENT:
1 passam al tercer punt de l'ordre del dia que correspon
proposicions no de llei i deman als portaveus deIs distints
rups si hi hauria inconvenient que es fes el debat acumulat
'aquestes dues proposicions no de llei. Es fara el debat
onjunt de les dues. Pel Grup PP-UM, té la paraula el Sr.
1arÍ i Tur.

que se'ls descomptin de l'horari lectiu les hores setmanals que puguin dedicar a assistir, a realitzar cursos de
reciclatge de llengua catalana. No hi ha cap raó que hom
pugui adduir per mantenir aquest greuge comparatiu ni
per convencer els professors de la seva equitat.
La primera volta que la Comissió de clirecció del
conveni general es referia a aquest tema, consta a la
pagina 4 ele l'acta ele dia 24 de maig del 90, en el punt
segon dedicat a l'analisi del Pla de reciclatge. La comissió tracta de l'organització d'lIn curs intensill de llengua
catalana com a objectiu, entre d'altres. d'una comissió
tecnica que s'ha de constituir. en aquest punt expressa
clarament: "La participación en el mismo -s'entén que
ti-acta del curs esmentat- deberá en todo caso implicar
alguna reducción del horario no lectivo, pero de obligada
permanencia en el centro para el profesorado de EGB".
El segon, una altra ocasió en que la comíssió tracta
aquest mateix tema. fou a la seva reunió de día 12 de
mar<; del 92, a la segona pagina de I'acta corresponent,
el punt primer, dedicat a la formació del professorat en
lIengua catalana diu: "El Sr. Rotger -es refereix a l'actual
conse!ler de Cultura, Educació i Esports, llavors director
general d'Educació- informa que el reciclaje debe estar
al servicio del profesorado. Replantea los cursos de manera que sean más intensos, más adecuados y que puedan
desarrollarse en las horas lectivas".
Per altra banda si el que volem és engrescar tots els
professionals en el procés de normalització de la nostra
!lengua a l'ensenyament, cal no gravar el seu aprenentatge sinó afavorir-lo amb els incentius que siguin al nostre
abasto Així dones demanam que aquesta proposició no
de llei sigui aprovada al mateix temps que també demanam que hí hagi un conveni entre el ministeri i la Comunitat Autonoma per experimentar conjuntament el
MEPIB.
Podríem fer un llarg es tu di que no mereíx I'atenció
d'aquesta cambra, pero almenys perque quedi a I'acta de
les sessions, podríem fer lectura d'aquest treball que
han preparat, malgrat que un molt sovint pensa que no
val la pena tractar segons quins temes, pero en fi.

Prec silenci als diputats, per favor.
EL SR. MARÍ 1 TUR:
Gracies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Sr.
'resident podríem acumular tant aquestes dues proposicions
o de llei que en un minut quedarien acabades. Es tracta
implement de donar suport a la llengua catalana i a la nos'a propia identitat com a poble.
En primer 110c, pel que fa referencia a la regulació que
ermeti als professors d'educació primaria descomptar de
horari lectiu setmanal les hores que dediquen al reciclatge
11 llengua catalana, s'entén facilment l'objectiu d 'aquesta
roposició no de llei, que és trobar un equilibri deIs profes) rs d 'educació primaria amb els de secundaria pel que fa

"L'assumpció de les transferencies educatives plenes,
com pot presumir que es consumara l'any 97, suposara
una fita historica per a l'educació a les Balears. D'aquí
a tres anys, les decisions en materia educativa, les orientacions, les metes i els objectius del sistema educatiu,
així com la seva planificació i gestió restaran a les noStres mans, així almanco ho esperam, i quan die nostres
vull dir nostres. Tendrem l'oportunitat de fer una educació adequada a les nostres necessitats, les necessitats del
nostre poble i mancances d 'acord amb els objecti us
generals que com a poble vulguem assolic Sera una
tasca tan complexa com engrescaclora. Aquesta fein a, de
la qual depen, en una gran part, el futur cultural deIs
nostres ciutadans, no es pot improvisat , si volem un
moclel educatiu a la mida de les nostres illes, l'hem de
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configurar i experimentar abans. És per aquesta raó que la
Direcció General d'Educació de la Conselleria de Cultura,
f,ducació i Esports, des del curs 92-93, mitjan~ant la
coHaboració de vint centres escolars, quasi tots privats, ha
comen<;at l'experimentació i l'avaluació del MEPIB . En
aquesta tasca han col'laborat així mate ix alguns aju ntaments
i algunes entitats dedicades a I'ensenyament com ara ind icats, federacions d'APAS, etc. L'experimentació de l MEPIB
fins ara feta i la seva aplicació ha estat la vi a principal que la
Conselleria de Cultura, Educació i Esports ha tingut en un
context sense competencies educatives, d'incidir en la realitat
educativa de les Balears i ele poeler, el 'alguna manera e1esenvolupar les propies propostes per a una adaptació de la reforma educativa a les peculiaritats propies de la nostra historia i ele la nostra realitat física , social i cultural. En aquest
sentit, hom pot considerar que totes les activitats que des ele
la Direcció General d 'Educació de la Conselleria s'han dut
endavant d'alguna manera són experimentació del model
educatiu que volem per als nostres alumnes o, si més no,
I'enriqueixen i el desenvolupen. L'experimentació realitzaela
ha comportat algunes activitats com subvencions i contractes
amb els centres docents que ho han soHicitat, abonaments de
despesa per avaluació, confeeció de memories, informes, etc.,
constitució e1 'una comissió avaluadora, continuació de l'experimentació d'algun aspecte del MEPIB a aquells centres
escolars que abó ha han soHicitat, enviar a Anglaterra cinc
professors per aprendre tecniques d'ensenyament de llengua
anglesa a infants petits, organítzar unes jornades sobre ensenyament, fer uns models operatius per al desenvolupament
de llengües estrangeres a centres escolars, trobades de teatre,
coHaboració amb l'Observatori astronomic de Mallorca,
ensenyament musical; ara només manca que el mínisteri
s'engresqui en aquesta experimentació i decideixi col'laborarhi, perque dur-Ia a terme en un coHectiu com les Balears
afecta més de 140.000 alumnes, més de 5.000 professors i
quasi 500 centres docents; representa una tasca que la Comunitat Autonoma no ha de fer total sola. Per al bon exit d'aquesta empresa, ens manca comptar, des d 'ara, amb la professionalitat, l'experiencia i els mitjans que tan soIs el MEC
pot aportar tot oferint els centres públics com a camp privilegiat per a l'experimentació del MEPIB".
És per aquesta raó que suggerim i demanam l'aprovació
d'un conveni específie adre<;at a aquesta finalitat o que
l'experimentació conjunta de les futures fases del MEPIB
sigui contemplada al projecte de conveni entre el ministeri i
la Comunitat Autonoma de les Illes Balears per a la
coHaboració en la planificació educativa. Estam segurs de la
receptivitat deIs responsables del ministeri en aquest assumpte, com ho demostren darrerament en al tres arees edueatives, tan soIs d'un enteniment, d'un interes envers la
nostra llengua que no preocupa massa a aquest parlament i
que hem d 'intentar que els diputats el 'un futur hi estiguin
11lés interessats, demanam l'aprovació d'aquesta proposició
no de llei. Sabent que la demanam per a un projecte e1'experimentació que ha rebut, com sabeu, el suport de diversos
seminaris i organismes internacionals, em referesc en concret
a la Fredef, en les seves diverses reunions on ha participat la
Conse\leria ele Cultura, Educació i Esports, i també el suport
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del seminari de la Uneseo, celebrat a Palma durant l'any
98, amb el silenci i la solitud d'aquesta cambra, posemnos d'acord en quelcom tan important i tan transcendent
com és que la nostra llengua arribi als nostres escolars
i en aquest cas concret amb dos objectius: primer, que
els seus professors puguin veure afavorit el seu horari
lectiu per dedicar-lo a 1'aprenentatge de la llengua catalana; i segon, que les dues institucions responsables de
l'educació més una que no l'altra, es posin d'acord per
tal de portar enelavant aquesta tasca tan engrescadora en
Ja qual tots, almenys els poes que quedam aquí, hi estam interessats .
Gracies, Sr. President.
(El Sr. Vice-presiden! primer substÍlueix el Sr. President en la direcció del debatJ.

EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Marí i Tur. Altres grups que vulguin
intervenir? Pel Grup MIXT, té la paraula el Sr. Vida!.
EL SR. VIDAL 1 JUAN:
Gracies, Sr. President. Senyores i senyors diputats.
Permeti'm, com a qüestió previa, Sr. President, demanar-li aquí formalment que, a partir el'ara , perque el
Parlament se'ns en va, el Parlament acabara essent el
que fins i tot en paraules de la vice-presidenta del Govern, no fa molt, dei a que era, en fi, una cosa poc ... ,
que la decepcionava, per dir-ho ... , perque sempre m'equivoc en la traducció en cataIa, i hem de prendre mesures rapidament, i jo propos que la Mesa, no sé si és
el \loc adient, pero hem de fer un estudi de marqueting,
i jo no vuIl fer sessions, no és que vulgui cobrar comissions fent sessions, i gratis, gratia et amore, don aquí la
fórmula. A tot espectacle, a tota competició esportiva,
per exemple, a la boxa, es fan uns combats o unes competicions "teloneres", no sé si ho die bé en catala, "teloneres", previes, i al final hi ha el combat estelar; i aixo
permetria que els que sortim els darrers no ens quedassim tan -ca m he dit moltes vegades- en família. Evidentment, la televisió deixa els trípodes, cada grup deixa
una guardia i aquí som els que ens hem de preocupar
d'aquestes coses que, segons es veu, són poc importants.
Aquí, el que interessa, sobretot, no és, com deiem
abans amb la Conselleria de Funció Pública i aquestes
coses, no interessen les funcions, aquí el que interessa
és l'espectacle, i per salvar aquest espectacle d'aquest
parlament, el millor seria aixo, que es deixassin per al
darrer lloc els temes aquests, la gent vol sango la gent
demana reprovacions -no die que no hi tenguin dretpero que es deixin per al darrer \loe, i així mantendríem l'interes d 'aquestes sessions. No, el que volia dir és
aixo, que tal vegada és una beneitura el que dic, pero té
una certa profunditat.
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Aixo fa que , al fil de la qüestió, pensi que la dinamica
le darrerament utilitza el Grup Popular presentant mocions
, encertada, hi estic practicament d 'acord pel que vaig dir
11tre dia, perque, segons es veu, fins i tot el grup majoritari,
.ajoritari quan hi ha espectacle, no quan hi ha co es com
luestes. el grup n«1.joritari confia encara en aque t parlalenl i a aquest parlament li demana que insta el ME C que ,
:gons els reiterats acorel de la Cornís ió de lireceió del
)l1veni genera l de eooperació entre el lvlEC i la CAIB de
~ de maigo e tc" comple íxí j arbib"i unes mesures administraves i economiques i que, uns cosa que és lógica, i li dona~m suport per complet, que descompti de l'horari lectiu les
ores setmanals que dediquen els professors als cursos de
~ciclatge de la llengua catalana.
la sé gue aixo pot tenir alguna contestació, perque vosnaturalment. no fan més que donar suport a allo que
~nen obligació, no al MEC, sinó a la CEC, gue és la ComislÓ d'Educació i Cultura, pero nosaltres, que tant ens impor1 el MEC com la CEC, i que el que ens importa és vertade3.ment el fons de la qüestió, estam completament d'acord
ue el Govern de la qual forma part la conselleria de la CEC,
1sti al MEC perque compleixi uns convenis que hi ha de
ooperació i, sobretot, un conveni que deia que el MEC faria
, descomptaria de l'horari lectiu les hores etmanals dedicaes al reciclatge de la llengua catalana.
~s.

ª

m:

Q)')Pont Ja segona.:po
gst~lºr~m~.!!,Ja : Yeritªt. ,~s_,q,!J..e
Le perdut ja el fil a la primera, com que s'han juntat les
lues, ja no faré prolegomens i aniré exactament a la qüestió
le fons. naturalment aquest parlament insti el Ministeri
1 EdLLcació i Ciencia a formalitzar amb la Comunitat AutoLOma un conveni per a I'experimentació conjunta d'una cosa
lue fa temps que en sentim a parlar, hi estam absolutament
l'acord, que és I experimentació del modeL educatiu propi de
es Illes Balears. Ens sembla molt bé aquesta proposició no
le llei que fa el grup parlamentari majoritari, i així no hauré
le dir PP o UM, li donarem, almenys pel que toca a aquest
liputat, que estic de guardia en el meu grup, suport a les
iues proposicions no de llei.
Moltes gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Vida!. Pel PSM i EEM, té la paraula el Sr.
::::Jomila.
EL SR. GOMILA 1 BARBER:
Sr. President, senyores i senyors diputats. Malgrat compartir la primera part de la intervenció que ha fet el Sr.
Vidal, el nostre grup no comparteix l'argumentació o la
jefensa que ha fet de la fixació de posició respecte de les
proposicions no de llei.
És el tercer debat que tenim sobre el model educatiu de
les Illes Balears i jo pens que en altres debats, en una intervenció que hi va haver no fa gaire, va quedar clar, i fins i tot

el mateix conseller va dir que aguest model no era propiament un model, gue eren un grapat d'actuacions
puntuals que el Govern recollia i els deia "model educatiu" ; pero, com a tal, com a model eclucatiu propi de les
Illes Balears, no era tal, que s'hi inclo"ien pistes poliesportives, subvencions a co¡'¡egis i a entitats relacionades
amb l'ensenyament, estudis, per veure com s' ha d'aplicar, avaluar i perfeccionar el moc1el ec1ucatiu ; un model
que nosaltres hem reiterat. en aquests mateixos debats,
que és inaplicable en aquests moments, no només per la
manca ele competencies, sinó per la disjuntiva que es
crea amb la Llei Organica del sistema educatiu, i, per
tant, aquesta vegac1a, nosaltres creim que malgrat sigui
instar a Madrid, el nostre grup no pot donar suport a la
proposició no de llei que presenta el Grup Parlamentari
Popular, perque creim que hi ha un caramull d 'estudis,
36 entre els anys 90-93, sobre les necessitats i mancances
que ens van costar 11 milions de pessetes, estudis fets
per experts gue en aquests moments ningú no coneix, ni
aquí, i per escrit ho hem demanat, se'ns han dit qui
són, i per estudis que tampoc els grups parlamentaris no
coneixem a pesar d'haver-ho so¡'¡icitat.
Tampoc no sabem guins centres són els que experimenten aquest model educatiu propi de les llles Balears
ni que su posa aquesta experimentació, per tant, com Ji
he dit abans, no donarem suport a aquesta proposició no
de llei.
Quant a la segona, el Grup Parlamentari PP-UM,
amb la seva proposta, vol que aquest parlament insti el
Ministeri d'Educació i Ciencia que arbitri les mesures
administratives i economiques i les disposicions adequades perque als professors el educació primaria se ls
deseomptin de I'horari lectiu les hores setmanals que
dedjquen a la reaLització de cur o de reciclatge de lIengua catalana. És a dir, que ais professors, les hores que
dediquen al reciclatge de la Uengua cataLana se'l descomptin d'hores de classe. NosaltJ"es creim, i en aquests
moments es fa que esta bé que se'ls descomptin d horari no lectiu, d'horari de permanencia al centre, pero
d'horari no lectiu, perque creim que unes classes que es
fan de set a vuit o de vuit a nou del vespre, pensam que
es poden donar aquestes hores als professors, ja sigui de
dotze a una o de cinc a sis, segons les hores de permanencia al centre.
Per tant creim que així com ve redactada no podero
donar suport a aquesta pro posta. De tOles maneres, el
nostre gru p si que vol dir un parell de coses sobre el
que vostes proposen, i és que una cosa és receptar i
I altra prendre la medicina, i en aquests moments és una
llastima que no hi hagi aquí el conseUer de la Fundó
Pública per prendre borra nota de les intencion e1el
Grup Parlamentad Popular que dóna suport a aquest
govern; que vol que el perfeccionament de) catala per
als funcionaris del Mini teri d' Eclucació i Ciencia repercuteixi sobre I horari laboral., perque quan parJam de
funcionaris de l'aclministració de la Comunitat Auton o -
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)11a de les llles Balears, els cursos de catala, el conseller de la
Funció Pública, els fa passar de l'horari laboral als capvespreso a I' horabaixa -coro diuen a Ma llorca- per tal que no
afectin I'horari laboral d aq uests func ionalis que fan cursos
ele catala. És a dil", que una cosa és demanar-ho a Madr id j
I'altra és que s' ho apliq ui el Gavern a la seva aclministració,
a l'adl11inistració q ue gestiona: exigir- ha a Madrid va bé.
pero quan nosaltres ha hem d'aplicar, ja no hi va tant.
Per a~o, nosaltres creim que és possible, i fins ara ha
havia fet I'administració de la Comunitat Autónoma, donar
les classes de cata]¡l als seus funcionaris en horari de feina,
i a partir del 93, aquestes classes de catala es passaren als
capvespres, per tant, em sembla, per part de l Grup Popular,
una manca o una malta hipocresia demanar que una administració, la que ells no gestionen, que faci unes coses, i en
canvi a I'administració que gestionen no vulguin que aquestes
mateixes coses s'apliquin.
Per tant, tampoc no donarem suport a aquesta proposició
no de llei, pel que li hem dit al principi, que si s'han de
donar hores, han de ser hores de permanencia al centre,
hores no lectives, i no hores d'horari lectiu. Moltes gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Gomila. Pel Grup Parlamentari SOCIALISTA, té la paraula el Sr. Tejero.
EL SR. TEJERO 1 ISLA:
Gracies, Sr. President.Señoras y señores diputados. El
Grupo Parlamentario Socialista, a través de este portavoz,
intentará dar los razonamientos por los cuales no vamos a
dar apoyo a ninguna de sus dos proposiciones no de ley. Y
empezaremos por la primera.
La proposición no de ley que se nos presenta, y siento
decirle al portavoz del Grupo Popular el mismo argumento
que el otro día, que se han equivocado, yo no sé si intencionada o no intencionadamente, evidentemente lo que se pide
es que se descuente del horario lectivo y en aras sobre todo
a que ya creo, como antes ha dicho un conseller, aún creo en
el poder de la palabra, a pesar que los ejercicios de cinismo
sean muy habituales, vaya intentar convencer a algún portavoz que ha salido de cuál es la realidad.
El horario de todo funcionario , como supongo que saben
los señores diputados, se compone de un horario, en el caso
de los funcionarios públicos docentes, que bien especificado
se dice en un horario lectivo, un horario de permanencia
obligada y un horario complementario, de forma que en la
enseñanza primaria, como dice la proposición no de ley, el
horario lectivo es de 25 horas según Orden de 9 de junio del
89, no modificada o reafirmada por instrucciones complementarias de 27 de julio del 93; el horario lectivo, es decir,
de dar clase, es de 25 horas, el horario de permanencia en el
centro. que también es horario laboral, es de 5 horas más, y
las 7 horas y media más, que según la Ley 30/84, de medidas
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de reforma de la función pública, también aplicada en
esta comunidad autónoma en la Ley de función pública,
hasta las 37 horas y media. se establecen para actividades
complementarias, con lo cual, insisto, se han equivocado,
si es lo que pretendían, se han equivocado.
Además, en una circular, e insisto en que con respecto al horario lectivo no podemos estar de acuerdo, en
una circular de 3 de diciembre de 1992, emitida a todos
los centros públicos, Sr. Marí, supongo que la tiene
porque usted trabaja en un centro público, de primaria
y secundaria, con lo cual niego la mayor, es mentira la
exposición de motivos de que los profesores de secundaria tienen reducción horaria y los de primaria no, es
mentira. no es verdad. Esta instrucción de la Dirección
Provincial ha ido, y usted lo sabe o lo debería saber,
tanto a [os centros de primaria como de secundaria y
dice textualmente, entre otras cosas: "Aquesta direcció
provincial traba adient que el professorat matriculal als
cursos de reciclalge de catala, disposi de dues hores
setmanals de l'esmentat horari per a tal fi ", Es decir que
contempla la reducción horaria dentro del tiempo de
permanencia en el centro.
En cualquier caso, vale la pena recordar alguna intervención que se ha hecho previamente a la mía. Es decir,
¿cuándo se hace el reciclaje?, el reciclaje se hace por la
tarde, en horarios no lectivos, y simplemente les querría
poner un ejemplo con respecto a los horarios lectivos y
no lectivos. Imagínense ustedes, pongo tres ejemplos,
funcionarios de un banco, funcionarios del Parlamento,
podrían ser, funcionarios de una oficina, médicos, de
juzgados, que tienen un horario establecido del cual
tienen uno de atención al público y otro que no es de
atención al público. El ejemplo sería, en un banco
abren a las ocho y cierran a las tres, y la atención al
público es de nueve a dos; y sería como pedir que el
perfeccionamiento se hiciera en horario de atención al
público, es una sinrazón, realmente, y la verdad es que
no entiendo cómo han traído esta proposición no de
ley.
Por último, les sugeriría, si acepta el portavoz del
grupo proponente modificar la palabra "horario lectivo"
por "horario de permanencia en el centro", votaríamos
que sí, pero, si no, tenemos que votar que no porque es
absolutamente incongruente.
Respecto de la segunda proposición no de ley, la que
se refiere al, supongo o quiero suponer, documento mal
llamado modelo, porque evidentemente quedó claro,
como se ha dicho aquí, que no era tal, bien, se nos
propone, en la exposición de motivos se nos habla de
"primera fase de experimentación" , ya se ha dicho aquí
antes que dónde está esta primera fase de experimentación. dónde está la evaluación, nadie la conoce, porque
incluso a través de diferentes iniciativas parlamentarias
de los grupos de la oposición no se ha dado nunca respuesta a una serie de preguntas que ya planteamos en

4574

DIARI DE SESSIONS / Núm. 113 / 3 maig del 1994

una interpelación y en la subsiguiente moción. En la exposición de motivos se habla de dificultades para participar, que
se sepa nadie ha planteado dificultades, las fases sucesivas de
las que habla no están contempladas ni en dicho documento,
ni en nada parecido , ni en disposiciones posteriores; la evalu ación de las llamadas líneas básicas tampoco se ha hecho.
que se sepa, y la contestación a reiteradas preguntas, como
he dicho, sobre centros que lo experimentan, criterios de
selección, dotación presupuestaria, programas que se llevan
a cabo, han brillado reiteradamente por su ausencia.
En los últimos tres años se han gastado más de 160 millones de pesetas en gimnasias y demás. como afortunadamente
comenta un diputado del grupo parlamentario al que pertenezco. En cualquier caso. vamos a ver, espero que no por
muchas veces más vamos a repetir la argumentación que
dijimos, partiendo de la base que el propio conseller. el 9 de
marzo del 94, dijo textualmente que era un cuestionario, un
documento, y acabó hablando de que era una hot line, es
decir que ya no se sabe lo que es. El resumen de este documento, 10 repito por si a alguien todavía no le había quedajo claro, como me ha parecido ver en algún portavoz, ha
tenido contestación importante de sindicatos, padres y centros. Es un documento absolutamente vacío, no se puede
:\plicar, algunas de las llamémoslas coartadas ideológicas que
,e plantea a través de este modelo, que entendemos que no
~s más que una reflexión teórica sobre la propia educación,
í1i ordenada, ni real, ni se ha revisado, y en todo casos les
,0 licitamos que si quieren que discutamos este documento.
:ráiganlo al parlamento y los discutiremos, porque cualquier
niciativa que se plantee en el campo educativo, cuando tiene
ma relevancia, como se ha dicho, de más de 150.000 alumlOS, 5.000 profesores y de toda una comunidad educativa
nuy importante, creo que vale la pena traerlo a este parlanentO, cualquier cosa que se pretende, y con nosotros conta-án para mejoras cualquier cosa, pero evidentemente no esto.

quier caso, y ya como guinda, si no se ha producido -que
no me consta- modificación en el SOPIB núm . 128 que
es donde salió esta proposición no de ley, fíjense bien
lo que pone, fíjese bien, Sr. Marí, si lo tiene delante,
porque el texto dice: "El Parlament de les Illes Balears
insta el Minisleri d'Educació i Ciencia a formalilzar a la
Comunica¡ Autonoma de les Illes Balears un conveni pe¡al 'experimentació conjunta en els centres doceltls públics
i privats de les fucure s bases d 'experimentació del MEPIE ". Si sangramos el texto, dice que insta a la experimentación conjunta de las futuras bases de experimentación , esto no creo que sean ya clusthers, como se habla
en el Plan estratégico de competitividad, esto ya es
nanotecnología, como decía hace poco un catedrático
en una conferencia en Menorca. porque hablar de experimentación de las futuras fases de experimentación, es
una cosa que realmente, por no decirlo de otra forma,
es alucinante. Yo quiero entencler que en lugar de bases
querrá decir fases, pero , en cualquier caso, no ha habido
rectificación el boletín del Parlamento.
En cualquier caso, no vamos a votar a favor, estaríamos en poca coherencia con nosotros mismos. Sólo
querría terminar con una cita que creo que viene al
pelo exactamente, referida al famoso documento, a raíz
de que lo podríamos llamar de poco ruido y pocas
nueces y valdría la pena hacer una referencia, aunque
no sea en palabras ele ( .... ) que es el autor de la obra, sí
tiene que ver con la obra: liLa retórica -yen este caso el
famoso documento- es un arte sutil que encandila cuando tiene algo dentro, pero que sienta mal al pensamiento
cuando se trata de una cáscara vacía 11 , es decir cuando
el ruido ocupa más que las nueces, y es muy difícil
hacer pasar un ruido, por muy bien hecho que esté, por
una nuez, y aquí no hay nuez.
Gracias, Sr. Presidente.

Ya dije en su momento que no se aguantaba ni desde el
)Unto de vista técnico, ni político, ni nada parecido. Evidenemente, cuando habla, en la exposición de motivos, quien la
laya escrito, que realmente ya empiezo a dudar quién ha
)odido escribir algunas de estas proposiciones no de ley,
lenotan que no se han leído ni la Logse, Sr. Marí. La Loge, título preliminar, artículo 4º, habla de que las comunidales autónomas -y ya 10 he comentado- podrán fijar hasta un
,5% del currículum con lengua diferente a la castellana.
~ntonces, me parece poco serio que a veces se planteen estas
:uestiones.
En cualquier caso, desde nuestro punto de vista, y hay
ma ley aprobada por el Parlamento español, en Madrid, que
s lo que supongo que nos interesa o lo que nos debería
llteresar a todos, lo que se anticipa es la Logse, no se anticila ningún modelo. Supongo que detrás de todo esto, y ya lo
omentamos el otro día, hay una diferente concepción políica, nosotros estamos por la autonomía de los centros, por
nas líneas y una autonomía de centros que en función del
ontexto educativo donde se muevan, elaboren y lleven a
abo todo su proyecto educativo, curricular, etc. En cual-

(El Sr. President repren la direcció del debat).

EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Tejero. Torn de replica, Sr. Marí i Tur,
té la paraula.
EL SR. MARÍ 1 TUR:
Gracies, Sr. President. Del que voste, Sr. Vidal, ha
dit, jo li vull agrair, i no sé si voste podra parlar, pero
ara que el grup s'ha vist tan incrementat, seria bo recordar la petició que voste ha fet aquí, tal vegada la podrÍem trasllaclar a la Mesa o tal vegada ja esta recollida.
Gracies, Sr. Vidal, per la comprensió que ha teng ut
voste i la inteHigencia rapida per acceptar la nostra
proposició.
Quant al Sr. Gomila, surt i parla i un no sap per 011
navega, perque jo no I'acab d'entendre, un dia ens dil.l
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que sí, l'altre día ens diu que no, pero, en fi, és voste molt
lliure d'expressar el que li sembla, no faltaria més.
Quant al Sr. Tejero. d'acord, si estan d'acord els grups
podríem acceptar la proposició en horari no lectiu. em sembla molt bé, pero voste sap que als professors els hauria
agradat més l'altra alternativa. pero , en fi, d 'aixo no hi ha
dubte, i si els volem animar un poquet, hauria estat un bon
sistema per encoratjar-los. ara. també acceptam que sigui en
horari no lectiu .
Sr. Tejero. mai no trobara en aquest portaveu insults o
menyspreu cap a ningú, diguin el que diguin, facin el que
facin no m'alteraré de cap manera, ni aquí ni enlloc; ara,
que voste digui que aquest estudi elel MEPIB que ha lIegit
voste -es tic segur que poca més gent d'aquÍ elins, eh? voste
sí que estic segur que se I'ha lIegit-, que no és ni tecnic ni
polític ni res, em sembla que almenys ha d'acceptar que és
un esfor<; d'aproximació ele la nostra cultura, de la nostra
identitat, del nostre sistema, del que volem nosaltres, perque
es trasllaeli a l'educació, estic d'acord que es pot perfeccionar, nosaltres, ningú no ens sentim perfectes, pero no el tiri
tot d 'una al fems dient que no és tecnic, ni és res, que es
contradiu. El que es contradiu, em sembla, Sr. Tejero, és
voste amb la Logse. El que voste ha dit de la Logse no tenia
res a veure amb el que tractavem, res a veure, aquí no parlavem de l'ensenyament en cata]¡'¡ ni de si hi ha 50% o 75%,
no en parlavem d'aixo, parlavem senzillament que hi hagués
aquesta acceptació d ' un modelo d'un sistema, d'una manera
o d'una forma d'entendre i de fer aprendre la nostra cultura.
Pero, en fi , voste deia que cada centre ha de tenir autonomia, Sr. Tejero, jo no dubt que voste, d'educació en sap molt,
no ho dubt, tal vegada té massa teoria i poca practica. és
voste més bon parlador de tribuna que no -em fa la impressió. eh?- ...• per tant no es pot donar autonomia total a cada
centre. perque voste sap molt bé que a aquesta comunitat hi
ha lIocs on hi ha tanta ímmigració. sap voste tots els problemes que hi ha a l'hora de demanar un trasllat de matrícula?
Estic segur que ho sapo en l'educació. tant en catala com en
castella. com en el model. s'ha d'anar molt alerta. no sigui
que vulguem afavorir una majoria que té molt de dret. pero
ataquem i desfavorim una minoria que també hi té els mateixos drets.
Estic d'acord amb voste que ens podem asseure, no hi
tenc cap inconvenient, si la Conselleria de Cultura ho troba
adient, o el ministeri, que aquesta cambra decideixi, fer una
comissió. una subcomissió o no importa faci res, ens podem
reunió a una altra banda perque no hi hagi males interpretacions, ens podem reunir a una altra banda, un dissabte o un
diumenge, m 'és igual. fora del Parlament perque no es digui
res. pero que busquem tots un model educatiu que ens agradi. Vostes no han acceptat aixo, paciencia, jo li agraesc així
lhateix l'esfor~ que voste ha fet per convencer-me, pero no
ho ha aconseguit. igual que jo.
Gracies, Sr. President.
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EL SR PRESIDENT:
Gracies, Sr. Marí i Tur. Intervencions en contra replica. Sr. Vidal. té la paraula.
EL SR VIDAL 1 JUAN:
Gra.cies. Sr. President. Senyores i senyors diputats,
intervenc en aquest tom per contestar el Sr. Marí i Tur
com a proposant d'aquestes dues -valgui la redundanciaproposicions no de llei. en nom del seu grup, perque.
efectivament. vull aprofitar. ja que esta més concorregut
el pIe. de dir el que he dit quan aixo era un autentic
desert cultural, com s'ha dit aquí tantes voltes, tant
desert cultural que no hi havia ni tan soIs el vigilant del
miratge . 1, per tanto per tant, el que he proposat, en to
no ironic, pero no es pensi, jo crec que ho podem dur
també a la Junta de Portaveus i a la Mesa perque ho
estudiassin, que és que es faci un ordre del dia en que
els temes -diguem-ne- estelars es vegin en darrer lloc, i
els que intervenir després, els 11 teloners", puguem actuar
en primer lloc, com passa en els combats de boxa i a
d'altres espectacles o esdeveniments esportius; i. per
tant, així evitaríem aquestes buidades de sala, aquests
deserts, sobretot quan tocam temes culturals, jo només
Ii vull dir, per acabar, abans que s'encengui elllum, que
no vull presumir ni es tracta de tirar-nos el botafumeiro,
d'aixo que ha dit voste d'inteHigencia rapida, pero jo
sí que vull presumir d'escola italiana, i tot d'una capt
les coses i llavors m 'equivoc o no, anava a dir ensopeg,
pero no, ensopegar ho faig sempre.
El que vull dir és que ja he dit que no acceptava ni
defensar una postura del MEC ni de la CEC, el MEC,
Ministeri d'Educació i Ciencia, la CEC, Conselleria
d'Educació i Cultura. no es tracta ni del MEC ni de la
CEC, es tracta de dues coses, la primera, incentivar els
professors que imparteixen l1i<;ons en llengua catalana,
incentivar-los d'alguna manera, aprofit per dir que estam d'acord i ens pareix molt raonable el que ha proposat el portaveu, com a gran coneixedor del tema. del
Grup Parlamentari Socialista, que voste ha acceptat, i
per la nostra part no hi ha cap inconvenient en aquesta
transacció, perque crec que té raó en aixo, cal dir-ho
tot, que no sigui precisament a hores no lectives; vull dir
que no sigui precisament a hores lectives, bé, el que ha
dit voste, i així no ens equivocarem.
1, finalment, en la resta cree que no s'ha parat l'atenció necessaria en el fet que es tracta d 'experimentar,
experimentar el model educatíu propi de les Illes Balears, i com que es tracta d 'experimentar, jo crec que per
experimentar no es perd res i cal donar-li un marge.
Naturalment que també té raó, que hauria de venir en
aquest parlament, pero. sembla que em fan senyes com
si no ha hagués entes, pero bé, el que vull dir és que a
part que vengui o no en aquest parlament, que jo no l'he
vist o no he tengut ocasió, a part que vengui a aquest
parlament es tracta d 'experimentar, i per aixo hem dit
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ue li donaríem suport, perque no és d 'ara, no és el'ara, j
mb aixo no és que vulgui llevar merit a aguest conseller,
lero aquest model educatiu propi de les lIles Balears, al n.enys jo, que ja som vel aquí, fa temps que sent la intenció
['experimentar-lo. Experimentem i, com que de I'experiencia
'e la ciencia, tal vegada tots hi estarem d'acord.

nostra comunitat autonoma, si s'accepta la transacció
que ha presentat el Grup Socialista, nosaltres li donarel11
suporto Moltes gracies.
EL SR. PRESIDENT;
Gracies, Sr. Gomila. Sr. Tejero, té la paraula.

Moltes gracies.
EL SR. TEJERO 1 ISLA:
EL SR. PRESIDENT;
Grckies, Sr. Vida!. Sr. Gomila i Barber, té la paraula.
EL SR. GOMILA 1 BARBER:
Gracies, Sr. President, senyores i senyors diputats. El
Jroblema del model eclucatiu és que és un experiment, pero
[lO sabe m ni qui l'experimenta ni on ni com, i a<;;o ja li ho
n.em repetít en altres debats que hi ha hagut aquí, hi va
haver el debat de pressuposts on també va sortir el model
educatiu de les Illes Balears, on vaig dil', i ara li ho repetiré,
Sr. Marí, que el consellel' va arribar a Ciutadella quan hi
havia problemes amb el tema ele guardel'ies, l'endema sortia
a la premsa que les guarderies experimentarien el model
educatiu propi de les Illes Balears, i així els donal'em una
subvenció, pero no sabíem ben bé aquest experiment en que
consistia.
Li ha he dit abans, és un grapat d'actuacions, de pistes
poliesportives, d 'estudis, una serie de coses inconnexes que
res no ten en a veure amb el model educatiu, i en un debat
que ja s'ha esmentat anteriorment, de dia 9 de mar<;;, tampoc
no fa tanta estona, el mateix conseller manifestava que creía
francament que no era un model educatiu, sinó un qüestionari, un document obert, subjecte a revisió, i, per tant, nosaltres creim que instar perque s'experimenti conjuntament una
cosa que no sabem que és, no té sentit.

Quant a l'altra proposició no de !lei, és evident que també acceptarem, i supos que de la intervenció que he tingut
anteriorment es dedueix, la transacció que ha presentat el
Grup Socialista, pero estaria bé que s'hi afegís que en passassin fotocopia al conseller de la Funció Pública, perque el
que vostes demanen a Madrid també es faci a Balears, a
l'administració de la Comunitat Autonoma de les Illes Balears. Que vostes volen que als mestres els donin ha res lectives
O no lectives de permanencia al centre per assistir al reci clatge de la !lengua catalana és una cosa que a mi em sembla
discriminatoria per als altres funcionaris j sobretot per al
fimcionaris d 'aq uesta comunicat autónoma que tarobé els
seus curso s' haurien de fer en hores de feina. com s havia
fet fins ara, fins al 93, i que a partir del 93 es fan els capvespres per tal de no entorpir l'horari laboral. 1 vostes demanen
a Madrid que es faci en horari laboral.
De totes maneres, com que nosaltres creim que és de
justícia que el perfeccionament deIs funcionaris es faci en
hores de feina i no hagi de recaure sobre el mateix funcionari , i així ho hem demanat aquí per als funcionaris de la

Sí, gracies, Sr. President.Agradezco a tocios los grupos que hayan aceptado la transacción, y que quede
claro, si la aceptan, Sr. Marí, no nos hacen ningún
favor, en todo caso se les hace a los profesores. Le voy
a leer textualmente la Orden de 3 de diciembre del 92,
para que vea que no decimos -ya lo hacemos, entre otras
cosas yo no lo hago-, pero lo que hay en funcionamiento
es simplemente redundar en algo que ya se hace, se lo
vaya leer textualmente. El artículo de 9 de junio, BOE
de 13 de junio dispone, en el apartado 2.2 que "el horario de obligada permanencia en el centro, cinco horas
semanales, referido a primaria, incluirá entre otras actividades del profesorado destinadas a perfeccionamiento
e investigación educativa ll , invocando esta norma, son
muchos los profesores que han solicitado poder contar
el reciclaje ele catalán como una de las aludidas actividades ele perfeccionamiento y, por tanto, que se pueda
Hevar a término en horas de obligada permanencia.
11 Así, por tanto, esta dirección provincial encuentra
adecuado que el profesorado que está matriculado en los
cursos de reciclaje de catalán disponga de dos horas
emanales para tal fin corresponde a la dirección del
centro el seguimiento y control ll , etc. etc. Esto es de
diciembre del 92, hace un año y cinco meses, casi, que
está en vigor, se han retrasado un año y cinco meses, en
este caso. Y es coherente, es lógico que, en todo caso,
ojalá, ojalá todos los profesores pudiéramos, y todos los
funcionarios, como se ha dicho, pudieran hacer el reciclaje, el perfeccionamiento en horas lectivas, pero es que
no tiene sentido, son horas de trabajo, las lectivas y no
lectivas son ·también horas de trabajo.
Con respecto a esa cosa llamada líneas básicas para
un modelo educativo, y sinceramente se lo digo, respeto
el documento y me lo he leído, y usted lo sabe, y más
de una vez, porque no me entró a la primera y me lo
tuve que leer de distintas formas, entonces, una cosa es
apreciar el ejercicio que se hace, el ejercicio electoral
sobre todo, de cuando salió, y tomar los valores que
tiene, y otra cosa es darle la categoría de modelo, que,
como usted bien sabe, y en este parlamento se ha dicho,
el propio autor o supuesto autor de ese m.odelo, dijo que
no era un modelo. Punto, eso por una parte.

y segunda parte, ya para terminar diremos que no
a la segunda, y a la primera si tenemos unanimidad
fenomenal, nos alegramos todos pero que quede claro
lo de ... Pero quería terminar esta serie de seis proposiciones no de ley presentadas por su grupo, en las cuales
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hemos coin.cidido en. tres, con e~m iendas nuestras ~n ~a~ tres.
fortuoadamente para todo. cU Idado, en tres no coincIdImOs,
a ero querría acabar con un ejemplo y. como suele decirse,
P buen entendedor pocas palabras bastan, todos nosotros
aabemos que hay, en algunas bebidas o en algunos productos
Sl~al1ufacturadoS, hay una expresión, una especie de sello ele
~alidad que los paíse nórdicos o británico dan a determinado productos para decir que tienen una calidad, ¿saben
CÓIUO funciona esto?, al menos en el Reino Uniclo. que es
lugar que conozco. hay una serie de impectores de Su Majestad , llamados así, qu e no e conocen entre ello y van y
evalúan, por ejemplo en una joyería que quieren que tenga
el marchamo ele estar avalado por Su Majestad, van una serie
de señores y señoras, supongo, a evaluar la calidad de esos
productos, Y finalmente le dan el sello, el broche de oro de
calidad. Aquí entiendo que se ha pretendido hacer esto,
considerando, con todas las distancias y respetos, a este parlamento como el lugar que va a dar el broche de calidad para
luego enseñarlo y presumir de, lo que pasa es que en algunas
cosas no hemos coincidido todos, pero así está la cosa.
Muchas gracias, Sr. Presidente.
EL SR. PRESIDENT:
Gnkies, Sr. Tejero. Acabat el debat, passarem a les votacions. En primer 11oc, la Proposició no de llei 1267, on entenc que s'ha de substitui r I'expressió "horari lectiu " per
"horari no lectiu". Puc considerar que així queda aprovada
per assentiment aquesta proposició no de llei?
Queda, ido, aprovada per assentiment.
Quant a la proposició no de lIei 1268, demanaria al portaveu del grup presentant que s'indicas si l'expressió IIfutures
fases" és una incorrecció gramatical i ha de dir "futures
bases".
EL SR. MARÍ 1 TUR:
Ha de dir "fases".
EL SR. PRESIDENT:
D'acord, ido, tal com ve redactat al texto Es posa a votació la Proposició no de llei 1268, tal com ve redactada.
Sen yo res i senyors diputats que voten a favor, es volen
pOsar drets, per favor? Grades , poden seure.
Senyores i senyors diputats que voten en contra, es volen
pasar drets, per favor? Gracies, poden seure . Senyores i senyors diputats que s'abstenen?
34 vots a favor, 25 en contra, cap abstenció. Queda aproyada la Proposició no ele llei 1268.
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1 esgotat 1'ordre del dia, concJou aquesta sessió. Gracies a tots.

