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UI.- DEBA T DE PRESA EN CONSIDERA CIÓ de la Proposició de Llei RCE núm. 3263/94, presentada pel Crup 
Parlamentari MIXT, relativa a reforma del Reglament del Parlame11l de les /lles Balears relativa a l'organització 
i funcionament del Crup Parlamentari Mixt, a mesures de desincentiu del transfuguisme i a la creació de 
comissions d'investigació, 522 

EL SR. PRESIDENT: 

Senyores i senyors diputats, bones tardes a tots. Prec que 
s'asseguin als seus escons, per favor. Prec als diputats que 
seguin als seus escons, per favor. 

1.1) InterpeHació RGE núm. 3331/94, presentada peI 
Grup Parlamentad SOCIALISTA, relativa a favoritismes i 
abusos en la contractació de personal. 

El primer punt de I'ordre del dia correspon a la Inter
pel'lació 3331, presentada pel Grup Parlamentari SOCIALIS
TA, relativa a favoritismes i abusos en la contractació de 
personal. Té la paraula pel Grup Interpel ' lant el diputat Sr. 
Pons i Pons. 

EL SR. PONS 1 PON S: 

Sr. President, senyores diputades, senyors diputats. El 
Molt Honorable Sr. President· Gabriel CañeIlas Fons en el 
discurs d'investidura de dia 7 de juny de 1983, prest fara 
dotze anys, afirmava: "en parlar de la futura administració 
pública de la Comunitat, bo sera que des d'ara manifestem 
la nostra voluntat de conformar-la d'acord amb els principis 
de celeritat, economia i eficacia. Pel que fa referencia als 
funcionaris, volem que quedin redu'its al mínim els carrecs 
polítics, es crein els cossos tecnics de funcionaris, es retri
bueixi de manera justa i suficient la carrera administrativa, i 
s'estableixin clarament les incompatibilitats". 

San tes paraules, sen yo res diputades i senyors diputats. 
Tenir una administració autonómica que fos rapida, econo
mica i efica<; . Quin somni, Sr. President! Jo no sé si la vida 
és somni, com deia Calderón de la Barca, pero sí sé, i n'es
tic ben segur, que el projecte d'administració autonómica 
que dposa el Sr. Cañellas el 1983 era somni, i los sueños, 
sueños son, i varen ser paraules molt solemnes, peró, ai!, 
eren paraules de president. I a paraules de president, somnis 
de president, i tot era fum, tot era bolla, tot era mentida, i 
més que somni va ser un engany, més que un somni va ser 
una estafa. 

A la nostra comunitat autónoma els temes delicats no es 
resol en mai. Fer una lIei que plantegi les solucions costa una 
penada, i després, naturalment, o no s'aplica o pitjor encara, 
s'aplica de manera fraudulenta. Vegem la Llei de funció 
pública. L'anuncia el Sr. Cañellas en el discurs d'investidura 
de 7 dejuny de 1983; en el segon discurs d'investidura, 15 de 
juliol de 1987, prometé expressament una llei de funció 
pública, i fins dia 22 de febrer del 1989 no fou aprovada pel 

Parlament. Es la Llei 2/1989. Havien passat quasi sis 
anys des de la primera promesa del Sr. Cañellas. 

Pero si tenim Llei de funció pública els problemes no 
estan, ni de molt, resolts . Les batalles parlamentaries 
que hi va haver amb motiu de, comen<;ant ja el 1983, 
abusos, favoritismes, etcetera, si aquesta cambra fos una 
bodega, ja tendríem categoria de gran reserva. 1 després 
d'aprovada la lIei els abusos, naturalment, continuaren . 
Com es podia complir la Llei si el mateix govern feia, fa , 
i cree que pensa fer, autentiques virgueries jurídiques 
per torejar aquesta llei, El Govern era un moix al qual 
havien confiat guardar un formatge, i naturalment es 
menjava el formatge, no podia ser d'altra manera. 

Diguem-ho clarament: La contractació de personal 
practicada pel Govern del Sr. Cañellas des del 1983 fins 
a avui, )! lo que le rondaré, morena, és un exercici sis
tematic de favoritisme. EIs contractes de personal, sia _ 
quina sia la seva modalitat, són un muntatge per donar 
feina als parents, amics i militants del Partit Popular. 
S'inventen assessors que no assessoren res. S'inventen 
empreses públiques per ficar-hi gent de la família i del 
Partit Popular, esquivant el control parlamentario Les 
oposicions en la majoria immensa deis casos són una 
pura farsa , amb condicions destinades a qui les guanyi 
qui les ha de guanyar, i els tribunals de les oposicions -
llavors parlarel1l de Palomino també- són formats per 
gent fidel al president Cañellas, res de sorteigs, per 
favor, els mateixos, ben controlats i a les ordres, I els 
resultats, naturalment, estan cantats. 

A veure, davant aquest panorama, els mallorquins, 
menorquins, eivissencs i formenterers som iguals davant 
la Llei? Ho disposa I 'article 14 de la Constitució. Som 
iguals a I'hora de ser contractats pel Govern de la Co
munitat Autonoma? Hi ha cap ingenu, cap indocumen
tat que pensi aixo, que som igual s? No. Teoria tota la 
vulguin, pero si no ets parent, amic o militant del Partit 
Popular, aixo ho pensa la gent, vagin pel carrer, vagin 
pels cafes, escoltin. Bé, no importa que escoltin , ho 
saben més que ningú. liNo perdis el temps i deixa-ho 
córrer", aixo és la sensació que hi ha, perque respon a 
una lectura real, i per tant aquí des del Govern es prac
tica sistematicament una discriminació política, que és 
una vulneració de la Constitució. Ningú pot ser afavorit 
ni penalitzat per pertanyer o no pertanyer a una for<;a 
política a l'hora de ser contractat pel Govern de la 
Comunitat AutOnoma. 
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Jo diría més, jo cree que el que funciona ja de fet, el que 
ha establert el Sr. Cañellas, és un vertader sistema de castes 
a les IJIes Balears. Alerta! Es tracta moltes vegades de places 
vitalícies i ben remunerades. Cree que el Sr. Cañellas pensa 
"els meus amb tots els drets, i els aItres amb totes les discri
minacions" a I'hora, logicament, deis contractes de que par
lam o I ha té ben clar. Recordem la res posta que va donar als 
que es queixaven de manca d'ajudes suficients a la premsa 
forana . Va dir una frase d 'aqueixes de president, de pseudo
pages, no de pages, de pseudo-pages: "Jo no engreix pares 
que tanmateix no he de matar". Frase historica. 

Per tant, el dret d'accedir en condicions d'igualtat a les 
funcions públiques, com estableix I 'article 23 .2 de la Consti
tució, em pareix que no esta vigent a les IIles Balears. Ningú 
no confia en les proves, concursos, oposicions, etcetera, en 
diferents formes i veloeitats, i li diguin el que vulguin , que fa 
el Govern del Sr. Cañellas. El Sr. Cañellas ha establert un 
regim especial, no fiscal, aixo és una bolla de cara a entrete
nir I'electorat, un regim especial real de reserva de contrac
tes a parents, amics, i militants del Partit Popular. I vista la 
realitat, resulta una broma allo que proclama I'exposició de 
motius de la Uei 2/1989 de la Funció Pública . Diu concre
tament que "la seleeció de personal al servei de l'Administra
ció autonoma, sigui funcionari, sigui laboral," -escoltin bé
"s'efectuará amb criteris d'objectivitat, en funció deIs princi 
pis d 'ígualtat, merit i capaeitat deIs aspirants, i previa la 
convocatoria pública". I contrastant aixo amb la realitat, si 
aixo no fas un espectacle lamentable, realment hi hauria per 
esclafir de rialles. 

Esca.ndols en materia de personal? Tants com en vulguin 
i des del 1983, i amb la Uei de funció pública, igual. Si el Sr. 
Cañellas i el seu govern en materia de lIei toregen millar que 
Joselín de Ubrique, la toregen diariament, Quants de con
tractes s'han fet? Quants s'han fet d'acord amb el que acab 
de lIegir amb la Uei de la funció pública? De que anam? 

Senyores diputades, senyors diputats, jo crec que a I'entra
da de la conselleria responsable immediata, perque responsa
ble principal és el Sr. Cañellas, hi haurien de posar que 
"aquest local es destina a oficina de col'locació de parents, 
amics, i militants del Partit Popular, amb les modalitats tem
poral i vitalícia", i un avís, "En aquest establiment s'admet 
el carnet del Partit Popular com a Visa Oro", recordant una 
frase d'una diputada del PP que I'aplica per Madrid. Pero jo 
I 'aplic a les IIles Balears. '. 

Que aixo són acusacions sense fonament? Que aixo té un 
caracter insultant, etcetera? No. Si hagués de 11egir la llista 
de contractacions de parents, amics i militants del Partit 
Popular fetes pel Govern del Sr. Cañellas des del 1983, cree 
que menjaríem aquí dedins els torrons de nadal. Pero amb 
algunes mostres bastara. Ja no recordam el que li passa al Sr. 
Jeroni Saiz, que el varen dimitir, el varen tornar contractar, 
el varen condemnar per frau de lIei? No recorden ja la con
demna del Sr. Simarro, suspesa pel Constitucional , pero la 
seva aplicació? El Sr. Gilet, que entrava i sortia mentre vet-

llava els seus interessos urbanístics particulars de cala 
Mondragó, aixo dins el mateix govern. 

Exemples de conselleries? Una carrera meteorica? 
Just aquí davant: Felix Forcades Pons, fill del Sr. For
cades, el que fou conseller d'Hisenda. Entra per oposici
Ó, fan un concurs de merits, se'n presenta un altre que 
té més merits; uep!, aixo no estava al guió. "Mem, 
aturau aquest horne, que va a la se va perdició". "Mem, 
vine a dins el despatx. Escolta, si vals tenir un dia pos
sibilitats d'avanc;ar, deixa-ho córrer, aquesta plac;a és 
per al Sr. Felix Forcades, que tenim aquest compro
mís". 1 aquell home coneix el percal, es retira, se'n du 
els seus meríts a ca seva, i el fill del Sr. Forcades entrp " 
i guanya el concurso . 

Altres exemples? Tants com vulguin. 1983, Cristina 
Rotger Salas, cunyada del president, Conselleria d'Obres 
Públiques; entra sense oposició, un curset, funcionaria. 
Una altra mostra? Maria Josepa Cañellas, neboda i fillo
la del Sr. President, el president Cañellas, entra a dit a 
la Conselleria de Corner~ i Indústria. Més mostres? 3mb 
aquesta acabaré, Sr. President, i una significativa, per
que és una persona que no la canee, ni conec que les 
relacions que té, pero les té, pel que lIegiré; la Sra. 
Isabel Borrego. Li fan una pla~a a mida a la Junta d'Ai
gües. Es fa un concurs per simular que es vol cobrir 
definitivament aquesta pla~a. Escoltin bé, que aixo és 
una rondalla . Pero resulta que només és un simulacre, 
no ('han de cobrir, aquesta persona ha de continuar 
interina al seu 1I0c. Per tant es tracta de fer un simula
ere, que es presenti gent a1l3, pero que ningú tregui la 
plac;a perque aquella pugui continuar d'interina. I .el 
tribunal, que és tan imparcial, hi ha una clausula molt 
divertida, una clausula que és d'impossible compliment: 
Per cobrir aquesta plac;a han d'haver pertangut a un cos 
de funcionaris estranyíssim, que té una dotació zero, 
que no té cap funcionari ; i per tant saben que qualsevol 
que es presentí, com que no haura pogut pertanyer a 
aquest cos que no té cap funcionari, no podra aprovar. 
I hi va haver un parell d'innocentets que es pensaren 
que aixo era un error, i es presentaren, i les varen apli
car la Uei, les varen dir "tu no pertanys a aquest cos, 
aixo és una condició previa" . "Home, jo em pensava 
que com que aquests funcionaris no existeixen, devia ser 
un error", "que, error? A ca teva". Aquesta senyora, 
Isabel Borrego, continua d'interina. 

1 que per tant, com a mostra un botó, o tres o quatre 
botons, o una batanada . 

EL SR. PRESIDENT: 

Acabi, Sr. Pons. 

EL SR. PONS 1 PONS: 

Sí, acab, Sr. President. 
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1 que nosaltres aspiram, Sr. President, senyores i senyors 
diputats, a una administració pública en el marc de la Cons
titució, de l'Estatut; aspira m a una honestedat en materia de 
contractació, i esperam que aquests favoritisrnes i aquests 
abusos, que només n 'he tret un parell de mostres, peró cree 
que francament el munt seria així, desapareixin; i que per 
tant hi hagi un canvi dins la manera de contractar de la Co
munitat Autónoma. Oeia el Sr. Matas que som la millor 
comunitat autónoma. Jo cree que en materia d'abusos i 
favoritismes en materia de personal, hem posat el lIistó que 
no cree que ni Tony Rominger el superi. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Pons. En representaclo del Govem té la 
paraula el conseJler Sr. Berastain . 

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

Sr. Presidente, señoras y señores diputados. La verdad es 
que yo lo que creo es que usted no quiere profundizar en los 
temas de personal, y lo que creo es que el Grupo Socialista 
pretende abrir un debal ntra el pre ide nt añellas. pues
to que la i11lerpelación es general ele la política del Gobier
no, u ted se mete con e l pre ident ' Cañe llas para hablar de 
política d per nal, luego iniciar un a f<;probación, moción 
y lodo el trámite. cua nd si u ted quisiera profundizar en los 
temas de personal, más de una vez me he prestado en una 
com isión parlamentaria a profundi zar de verdad, y no aquí 
en diez minutos, deprisa y corriendo, 

Como siempre, sus interpelaciones son ambiguas: abusos 
y favoritismos, y luego llega el momento de concrelar; pero 
justamente ha hecho hincapié en un conjunto de tema que " 
no se corresponden con la realidad, y le vaya decir por qué. 
Nosotros tenemos una ley de función pública, como usted 
bien ha dicho . Pero no ha dicho que es una de las pocas 
comunidades autónomas que la desarrollan entre otros re
glamentos, que hay cinco en marcha, dos de ellos ya aproba
dos, el de ingreso, que se caracteriza por tres bases funda
mentales y desmonta todas sus acusaciones, que usted sabe 
que son falsas, porque además tenemos amigos comunes, y 
sabe perfectamente que la filosofía de la función pública es 
justa'mente muy distinta a lo que usted ha hecho. 

y le digo que ese reglamento de ingreso reúne tres requi
sitos fundamentales: anonimato en los exámenes, sorteo en 
el temario, y corrección sin nombres, con lo cual cuando está 
ya corregido se le pone digamos la tira de arriba, para enten
dernos, y sale el resultado aprobado; con lo cual todo ese 
montaje que usted está diciendo sedeSlllol1la completamente, 
yeso ha sucedido en las últimas oposi iones,oposi iones que 
por cierto no ha habido ningún proble ma en e llas, incluso los 
sindicatos han tenido que reconocer el rigor con que se han 
hecho. Igual se ha manifestado en el último concurso de 
traslado, donde por cierto mucha gente conocida ha podido 
quedar descontenta porque los baremos de méritos justamen
te usted nos reconoce que son plenamente objetivos, y justa-

mente no han surgido las plazas para los que ustedes 
hubieran querido acusarnos que habían surgido. 

Es un hecho objetivo, en la función pública de esta 
comunidad autónoma es una de las poquísimas que 
aplica, y no lo hacen precisamente los socialistas, le 
quiero recordar a usted preci amente que no es un ejem
plo de nada, y si no, la política del cambiazo no la 
hemos ejercido nosotros, sino ustedes en el País Vasco 
con lo del PNV, que por cierto, me han hablado del Sr. 
Simarro procesado, y lo que no me dicen es que siete de 
los de ustedes están igualmente procesados en el País 
Vasco, donde emplearon la política del cambiazo. ¿Sabe 
qué significa? Substituir un examen por otro, eso es lo 
que han hecho ustedes y lo que no hacemos nosotros, y 
a la vista está , y cuando quiera entramos en nombres, 
y veremos cuantos amigos han caído en las últimas 
oposiciones, incluso parientes. Está muy bien cuatro o 
cinco nombres, que todos tendrían seguramente una 
explicación, pero lo que no dicen es la multitud de per
sonas conocidas, y le recuerdo a usted que asimilar los 
aprobados con la gente de PP, le digo a usted dos cosas: 
Una, que tenemos 191.120 votos; segunda, tenemos 
10.000 afiliados, El hecho de que pudiera coincidir en 
un conjunto de personas la doble condición de aspirante 
y aprobado, igualmente ha sucedido con militantes socia
listas. 

Por cierto, el ex-gerente de ( ... )PSV está dé funciona
rio, fíjese, si no hubiera criterios objetivos, ¿cómo hu
biera entrado? Ése tema no lo ha dicho usted, y ahí 
está, el ex-gerente de la cooperativa socialista. O sea, 
nosotros no somos unos palominos cualquiera, sino que 
lo hacemos con bastante rigor. Y quiero decirles que el 
reglamento funciona rigurosa y matemáticamente, y no 
convertimos las plazas como en Calvia, que los asesores 
se convierten en funcionarios de carrera. Eso es lo que 
está pa ando n Ca lvia y 110 está pa ando aquí, porque 
aquí aplicamo • como digo, y me he alido un poco del 
tema, a plicamQ el reglamento a rajatab la, y a la vi ta 
está los que ju tamente caen, y bastantes problemas 
tengo yo a veces para convencer a nuestros amigos que 
conviene que los criterios objetivos son los que han de 
primar. Eso es cierto, y cuando quieran profundizamo , 
y pueden pedir una comparecen ia, y me encantaría ha
cerla, porque incluso me lo he planteado yo . Me gu ta-

" ría hacer una comparecencia, yo me frezco a e llo, para 
profundizar en el tema. 

Como digo, las coberturas -y reconduzco el tema
oposiciones objetivas con ese triple criterio, concurso
oposición igualmente también, con la variante de pre
miar la interinidad en casos excepcionales, como los 
sanitarios locales, que se ha producido recientemente; y 
desde luego hacer hincapié en que lo que ustedes han 
practicado en otras administraciones, la del Estado y la 
del País Vasco en cuanto al cambiazo que he puesto 
como ejemplo, y no quiero tampoco incidir mucho más, 
y la doble sala, ¿Sabe lo qu~ significa la doble sala?, 
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aquí en Palma han hecho ustedes exámenes donde los mili
tantes de un determinado sindicato estaban en una sala, y los 
otros, Jos que iban por libre, en otra sala. Justamente la 

) mayoría de aprobados se producía en la sala primera. Y es 
que ustedes saben qué ha pasado. 

y le digo una cosa, que ustedes están recriminando una 
política de personal, lo que no dicen es que sindicalmente ha 
habido unanimidades en todo, que los tribunales se sortean, 
que la representación sindical está presente en los tribunales , 
y que ellos son perfectamente testigos de que cuando se 
corrige un examen, se corrige en el anonimato, y luego la 
resultante da, con la unión de los documentos, para ver 
quién es el titular de la plaza, yeso no lo han dicho ustedes, 
como tampoco han dicho las especificidades que tiene nues
tro reglamento, y que desde luego no las recoge el del Esta
do , que se corrige con mucho menos rigor que en nuestro 
caso. 

Ustedes me hablan de que hay muchos contratados, mu 
chos amigos, tal. Mire usted, ahí hay un montón de papeles, 
hay muchísimos folios. Para que se haga una idea, en la 
historia de la autonomía, sumado a las empresas públicas, 
hay 9.094 contratos, en su inmensa mayoría oscilantes, van 
cambiando la gente; y quiero decir con esto que producimos 
la fijeza como la producen ustedes. ¿Y cómo la producen 
ustedes? Pues ya le he puesto el caso de Calvia, o el Ayun
tamiento de Palma, ¿cuántos entraron como asesores y se 
han convertido en funcionarios? Hay aquí gente que conoce 
perfectamente el caso. Yo no vaya entrar en el juego fácil 
de los nombres, le he puesto cargos, fíjese que no he dicho 
ningún nombre, y hasta el punto que he puesto un caso 
clarísimo, el ex-gerente del IGS-PSV, justamente está en la 
administración autonómica. Otros (uncionarios pertenecien
tes a su partido, que si hubiera ese criterio no objetivo que 
usted dice no estarían y están, que por cierto ahora estoy 
acordándome de uno que se marchó precipitadamente a 
Nicaragua porque le buscaban no sé por qué tema de terro
rismo, pero bueno, ése es otro tema. 

Vamos a centrarnos en el tema, la cuestión central es que 
la cobertura de las vacantes se produce por oposiciones en 
las plazas funcionariales, las vacantes que se puedan producir 
por maternidades, por jubilaciones, con interinos , con even
tuales, y todo ello con dos soportes básicos, para que lo 
sepan : el Instituto Nacional de Empleo, que es justamente el 
que ustedes controlan , son los que nos mandan los laborales 
para ser contratados. El Inem son los que nos mandan aque
llas personas que han de cubrir el servicio en nuestra comu
nidad autónoma, y el bolsín, todos ellos instrumentos reco
nocidos, ratificados por la mesa general de negociación , que 
es la competente en la materia. 

En cuanto a las empresas públicas no han dicho nada, yo 
esperaba que dijeran ustedes algo. Les quiero recordar que 
las empresas públicas cumplen plenamente la legalidad vigen
te, la legalidad que por cierto han aprobado ustedes, la nor
mativa laboral está aprobada por ustedes, propuesta por 
ustedes, y al amparo de ella nos sujetamos . 

Si usted quiere que profundicemos en algún tema 
más, pero yo fundamentalmente le quiero hacer hinca
pié en que oposiciones, tribunales, concurso de méritos, 
todos los criterios que priman son objetividad, y comple
ta transparencia, yeso usted lo sabe, pero usted lo sabe 
perfectamente, y ya sabe por qué. Nada más, muchas 
gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Conseller . Passam al torn de fixació de 
posicions deis distints grups parlamentaris. Pel Grup 
Parlamentari MIXT el Sr. Vidal té la paraula. 

EL SR. VIDAL I JUAN: 

Gracies, Sr. President, senyores diputades, senyors 
diputats. Estam davant d'una interpel'lació amb un títol 
bastant expressiu, favoritismes i abusos en la contracta
ció de personal; i amb una intervenció també expressiva 
del Sr. Damia Pons, que com que ha citat en Rominger, 
la veritat és que ha superat la seva propia marca, i amb 
aixo no vull dir que no tengui perfecte dret el Grup 
Parlamentari Socialista a interpel'lar el Govern en aquest 
tema com en qualsevol a ltre, ni ana m a fixar cap posició 
ara en aquest moment, després d 'haver-Io sentit a ell i 
després d 'haver-ho oontrastat amb el que ~a explicat el 
Sr. Berastain, conseller de Fu nció Pública. 

lndubtablement el Sr. Pons -ja die, amb el seu c1assic 
estil, jo moltes vegades li he dit que en la manera de 
plantejar les coses no estam d'acord, en el fans sí- la 
veritat és que en aquesta oportunitat jo cree que ni tan 
sois, almenys aquest que els parla, pot estar d'acord . No 
obstant aixo, ell ha parlat de favoritismes, d'abusos, de 
places a mida, etcetera . Després a la moció haura de 
parlar en positiu, supos, i haura de presentar algunes 
propostes que si, naturalment, són raonables i estan en 
aquesta línia positiva, no tendríem cap inconvenient en 
donar-li suport. No obstant aixo, naturalment, haura de 
canviar totalment el plantejament perque, torn a dir, no 
és el mateix una interpel'lació que una moció. 

Com que hem sentit també el Sr. Berastain, ell ha dit 
i ha afirmat rotundament que les acusacions que s'han 
fet en aquesta interpel'lació no es corresponen a la reali
tat , que es compleix la Llei de funció públiea, que no hi 
ha problema amb les oposicions, etcetera, doncs hem de 
creure que és així; i en tot cas també, perque m'agrada 
sempre dir les coses com les pens, en consciencia, en tot 
cas podríem estar en desacord que ha acabat la seva 
intervenció assenyalant que el Partit Socialista aquí i a 
altres indrets -em referesc aquí, no en el Parlament, 
sinó a la Comunitat Autonoma i als ajuntaments que 
governa- comét també casos de favoritisme i abusos. Per 
tant jo mai som partidari de dir libé, si jo he fet aixo, tu 
encara més" . En aquest sentit jo. si és que puc donar 
algun consell, no hi entraria, i sincerament pens que el 
que ha de fer el grup interpel ' lant és presentar una 
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moció en positiu, i si és vertaderament així, sense cap trava, 
fins i tot el grup majoritari amb coherencia també Ji donara 
suporto 

Nosaltres en el moment oportú, i aquest diputat que els 
parla, ja fixanl la seva postura definitiva. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Vida!' Pel Grup PSM r EE M el Sr. Gomita 
i Barber té la paraula. 

EL SR. GOMILA I BARBER: 

Sr. President, senyores i senyors diputats. No és la prime
ra interpel'lació que hi ha en aquest parlament sobre els 
temes de contractació de person al del Govern de les IIIes 
Balears. Avui hem rebut u na res posta del conseller d' Agri
cultura on explica c1aramenl de quina manera s'aconsegueix 
una pla~a fixa a les empreses públiques d 'aquesta comunitat 
autonoma. Contracta una persona, se li fan diversos contrac
tes temporals, i als tres an ys se li dóna la pla~a fixa. I aquí, 
en una res posta del conseller d'Agricultura se'ns explica com 
tres persones de l'empresa pública Sefobasa han aconseguit 
després de tres anys de contractes personals la pla~a fixa en 
aquesta empresa. Evidentment aquí a tots els altres ciutadans 
de les IIles Balears, perque no hem pogut participar en unes 
oposicions amb caracter d'igualtat , i poder accedir a la fun
ció pública com ho han fet en aquest cas aquestes tres perso
nes. 

Així tot els he de dir que durant I'any 94 i I'any 95 no 
s'han previst ofertes públiques d'ocupació, per tant és logic 
que els sindicats no s'haguin pogut queixar d'irregularitats en 
aquestes oposicions, senzillament perque no n'hi ha hagut i 
perque no se'n preveuen . Pero la Comunitat Autonoma 
continua contractant, i d'ac;o ningú se n'amaga. A la compa
reíxen~a davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts, el con
seller de Cultura quan li varem demanar que ens desglossés 
el capítol 6, d'inversions immaterials, varen apareixer unes 
quantes contractacions, igual que també ho hem vist quan es 
demana la sol , licitud de documentació de les inversions reals, 
que també apareixen contractacions de personal, que aques
tes nd són pagad es via capítol 1, sinó que es paguen vía 
capítol 6, i sense unes oposicions previes. 

És evident, Sr. Pons, que no tenim les mateixes oportuni
tats els ciutadans d'aquestes illes per accedir a la funció pú
blica, que ho té més facil qui és militant o amic del Partit 
Popular. Aixo ho hem vist amb la lIista que voste ens ha 
lIegit, almaneo un trosset, i amb lIistes que han lIegit els 
nostres representants en altres interpel' lacions, on aquestes 
són interminables. Avui mateix en els mitjans de comunica
ció de l'iHa de Menorca la Sra . Barceló denuncia les contrac
tacions que hi ha hagut en el pare de s'albufera des Grau; i 
la sorpresa, el representant del Partit Popular en el Consell 
Assessor de Radiotelevisió Espanyola s'ha contractat per 
treballar en el pare natural de s'albufera des Grau . S'ha 
publicat la convocatoria per cobrir aquestes places? S'ha 

donat publicitat? Hi ha hagut convocatoria, que és el 
primer que ens haurÍem de demanar? Han pogut parti
cipar els al tres degut a aquesta publicítat?, o senzilla
ment s'ha triat aquesta persona? Deu ser que a partir 
d'ara les visites al parc natural de s'albufera des Grau es 
faran en patins, perque aquesta persona també és el 
president de la Federació de Patinatge. 

Per tant , Sr. Pons, espera m la seva interpeHació, que 
no dubti que el nostre grup li donara suport, perque 
som plenament conscients de les irregularitats que fa el 
Govern de les IIIes Balears en el tema de contractació de 
personal. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Gomila . Pel Grup PP-UM té la paraula 
el Sr . Jaén Palacios. 

E L SR. JAÉN I PALACIOS: 

Gracias , Sr. Pres idente, señoras y señores diputados. 
Interpela el Grupo Socialista a través del diputado Sr. 
Pons a l Gobierno , y lo interpela, o lo debiera interpel ar, 
a mi juicio, en sentido estricto de l Regla mento, sobre los 
motivos, o sobre cuáles son los propósitos de la conduc
ta del Gobierno . 

Pero el Grupo Socialista, Sr. Conseller, no le interpe
la sobre la contratación de personal, eso es lo que yo he 
entendido de su intervención, yeso sería lo lógico, sino 
que lo hace denunciando ya una supuesta conducta 
irregular. El enunciado de la interpelación así lo dice; 
no se inte'rpela sobre contratación de personal, se inter
pela sobre favoritismos y abusos. De entrada no se espe
ra que el Gobierno conteste y explique, como usted muy 
bien se ha prestado a ello, sino que ya se condena al 
Gobierno sin esperar, y con los prejuicios que el Grupo 
Parlamentario Socialista, a mi juicio, aquí expone. 

No voy a entrar en el tema de los funcionarios, por
que en sentido estricto esta interpelación sólo habla de 
contratación, y los funcionarios no se contratan, los 
funcionarios ingresan en la función pública sin contra
tar. Por tanto, Sr. Pons, y no lo hago porque no lo pue
do hacer con la interpelación, simplemente en este sen
tido que la interpelación habla solamente de una parte, 
y usted se ha referido a toda la otra parte, que son los 
funcionarios. Por tanto, me merecen todos los respetos 
los tribunales, que tienen todas las garantías, y que hay 
unos plazos para recusarlos, los tribunales, y hay unos 
plazos de listas de admitidos provisionales, de aprobados 
provisionales y definitivamente provisional. Esto nunca 
ha producido, a mi entender, motivos suficientes para 
ello, y por tanto obviaré esa referencia que me parece 
fuera de lugar de la interpelación, y no voy a entrar en 
ello. 
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Yo creo además que esto no es una sorpresa para el Go
bierno, Sr. Berastáin. Usted evidentemente no está sorpren
dido porque estas iniciativas y tantas otras que vienen des
pués similares, ya sean subsiguientes a una interpelación, o 
( .. . ) por motivos distintos, a mi juicio de aquí a la convo
catoria de las elecciones habrá muchas. Por tanto, paciencia, 
porque todas serán de manera parecida. 

Tampoco es la primera vez que se interpela al Gobierno 
sobre este asunto . En el año 92 el Grupo Parlamentario PSM 
1 EEM ya interpeló sobre asunto similar, y quedó claro ( ... ) 
un departamento concreto, porque era un poco más de me
nos amplitud. Y ahora como una especie de relevo de carrera 
de bicicletas, pues un grupo estudia a otro y entramos en 
temas parecidos. 

Yo creo que la intención de esta interpelación -la confir
maremos después con la moción- no es otra, Sr. Berastáin 
que montar -de ese verbo se deriva el sustantivo montaje
una especie de escándalo sobre temas de contratación, que 
luego se sustentan poco, porque carecen de fundamento y 
buscan evidentemente, como usted muy bien sabe, una ren
tabilidad electoral, una rentabilidad política teniendo en 
cuenta aquello de que aquí el caso del fin justifica todo lo 
que se tenga que hacer, y emplear cualquier medio . 

Én resumen, Sr. Berastáin, nosotros rechazamos, como 
usted muy bien ha hecho, y lo hacemos de forma contunden
te, cualesquiera actuaciones, ya sean laborales, ya administra
tivas a través de los funcionarios, que impliquen discrimina
ción. Eso Jo ha puesto patentemente, y nosotros eso lo res
paldamos. Y si las hubiera, que no las hay, seríamos los 
primeros en solicitar que se actuase a través del Gobierno. 

Quiero hacer una referencia también, pero que no se ha 
dicho, al Tribunal de Cuentas, el informe del año 91. Hay 
una referencia expresa a la selección del personal, y como el 
Tribunal de Cuentas no dice nada, sino que justamente la 
información es positiva, pues hay que tenerlo en cuenta . 
Aquí se ha obviado. 

Sr. Berastáin, la teoría de la comunicaclon de año cua
renta y tantos, creo que del 47, de Shannon, habla de fuente, 
de transmisor, de canal, de receptor y destinatario; y cuando 
las fuentes carecen de credibilidad, el mensaje evidentemente 
no va a ningún sitio . Quienes están doctorados en materia de 
chanchullos, por utilizar 'un término coloquial que todos 
sabemos, yo creo que después del País Vasco, después de 
Valencia, la prensa lo ha recogido estos días pasados, donde 
prácticamente dice que los ( .. . ) se dedican a temas de control 
y policiales, y no labor de asistencia en materia de enferme
ría, yo creo que la legitimidad para criticar esas cosas es 
escasa. 

Y por otra parte -y con esto concluyo- me parece que en 
temas administrativos de esta naturaleza, después de decir lo 
que se dice aquí, lo que hay que hacer es acudir a los tribu
nales y denunciarlo. Gracias, Sr. Presidente. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Jaén . Pel torn de replica té la paraula el 
Sr. Pons. 

EL SR. PONS 1 PONS: 

Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr. Jaén, si 
la justícia fas rapida, barata i gratui"ta, crec que haurí
em d'anar als tribunals. Pero jo encal~ant xanxullos no 
pens arruInar-me; jo faig oposició aquí, he plantejat 
una serie de coses, i em pareix que deis familiars, amics 
i coneguts que han estat anomenats no s'ha desmentit 
res. Per tant haber/os, hay/os, y si los hubiera, que l~ 
hay, siguin els primers a sortir aquí ' i veurem que passa. 

Tot va bé, tot va magnífic, les oposicions són impe
cables, els sindicats estan d'acord, imparcialitat .. . En 
aquest país els que són familiars, amics o militants del 
PP deuen ser beneits. deuen ser beneits, perque és que 
no aprova ningú . Ningú. Jo comprenc actuacions d'ama
gar-se, ciar, no es vol fer front a la situació. Jo com
prenc que haver d'admetre que es té una situació de 
privilegi, que s'ha utilitzat des de 1983, el Govern per 
donar 1I0cs vitalicis a parents, amics i militants del Partit 
Popular, no es vol reconeixer , perque si se reconegués, 
immedi~tament aquesta practica s'hauria d'aturar; i es 
diu que no passa res. Pero passa, perque els noms hi 
són. N' he dit alguns . 

Que valen treure els noms -alguns trets, i altres els 
trauréjo- de "rubios, guerras, roldans, palominos", País 
Basc, Valencia ... El que vulguin, encantats. 1 jo que en 
som, de la mort de'n Berga, que diuen a Mallorca. 1 que 
en som jo? Que en som jo? Tenc res a veure jo amb 
aixo? No. Té res a veure amb la qüestió d'aquí? Cerqui 
el meu nom per alla, a veure que passa? No hi ha res. 

Per tant , el que tengui responsabilitat , sigui el Sr. 
Aznar, el Sr. Anguita o el Sr. González, que I'empito
nin . Queda ciar? Per tant, no intentem excuses per no 
fer front a les nostres, les vostres responsabilitats. Alerta, 
que aixo esta ben clar. Qui és el pare de la criatura que 
impulsa tots aquests favoritismes? Qui és que vetlla 
perque aixo es produeixi i continu"i? El Sr. Cañellas. El 
Sr. Cañellas. Aquí, recordant una mica els consellers 
que han passat, ni Ilomparts, ni si marros , ni berastains 
ni res, aquí Cañellas, Cañellas, Cañellas. Cañellas. CIar, 
i ningú més, perque si un conseller , és evident, actuas 
en contra del que el Sr. Cañellas vol, no duraria 24 
hores, ni 24 minuts; i dura anys i panys. 1 per tant aixo 
és no una complicitat, és un impuls des de la Presiden
cia, des de la persona del Sr. Cañellas. 

Voldria recordar una frase que he tornada trobar 
repassant el discurs de 15 de juny del 87 del Sr. Cañe
IIas, i va dir "és innegable després de quatre anys d'au
tonomia que I'administració es va acostant a I'adminis
trat , i que" -escoltin bé- "ara podem resoldre des d'aquÍ 
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els nostres problemes 11 i vaja si els han resolt! Els nostres, els 
de la família, deis amies, i d'una bona tropa de militants del 
Partit Popular. Ciar, una victoria electoral, un control amb 
majoria dins una comunitat autonoma com la nostra, aixo ha 
estat una vertadera terra de promissió per a la família del 
Sr. Cañellas, per als parents deis militants destacats , clar que 
sí. Que passa, no és així? Després els plantejaré una qüesti
Ó, a veure si tenen bemolls de contestar-me. 

Manejar pressupost de mi lers de milions, poder col' locar 
gent uns temporals i e ls altres vi talíciament, aixo era el 
projecte de govern. Que lIavors hi hagués qualre idealistes 
que es pensaven que aixo de raulOn mia havia de servir per 
recobrar la cultura, normalilzar la lIengua ca talana, ordenar 
el territori, crear infraestructures ... Bé, quatre iHuminats 
existeixen per tal. Pero la practica real del Govern, la prin
cipal, ha estat aquesta: L'estructura de poder, col'locar dins 
aquesta estructura familiars, amics, i coneguts. 

Que aixo són infundis i calúmnies? De cap manera. Es
coltin bé: Jo, parlamentariamenl, no d 'altra manera, desafii 
el Govern del Sr. Cañellas a presentar en el termini d'un 
mes, i si no pot ser en el termini d'un mes els en don dos, 
una relació completa deis familiars de membres del Govern 
i alts carrecs que han estat contractats des del 1983, perque 
aixo té bouqucl de cava, per treballar a la Comunitat Autó
noma. 1 jo les die, i vendra després a la moció, que el Go
vern no té capacitat política per afrontar aquesta proposta 
que jo els faig. No presentaran el lIistat, perque si el presen
taven cree que quasi quasi superaria la guia telefónica. 

Aquesta és la realitat. Aquesta i no altra. 

EL SR. PRESIDENT: 

Acabi, Sr. Pons, per favor. 

EL SR. PONS 1 PONS: 

Aquesta. Un /listat on es digués des del primer dia de 
I'autonomia: Fulano de tal, nom i lIinatges; parentiu amb la 
persona que sigui, cosí, nebot, germa, cunyat, etcetera; 
contractat des de tal dia; quin carrec ocupava el dia que es 
va corltractar; quin carree ocupa avui, perque també veurí
em carreres meteoriques. No només és que els contractin, 
sinó que pugen com els spulIúks. Aixó és la reaJitat, i es 
dei xi n de "palominos", que ja els encal¡;ara qui correspon, i 
afrontin la seva responsabilitat, que és presentar aquest llis
tat, si tenen nassos -que no en tendran-, perque seria molt 
divertit, perque aquest dia els mitjans de comunicació publi
carien no un suplement, una enciclopedia. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Pons. En torn de contrareplica el conseller 
Sr. Berastain té la paraula. 

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

Muchas gracias. Sr. Pons, las responsabilidades están 
claras, son nuestras, pero son nuestras desde el ámbito 
que le he dicho a usted, desde la objetividad, por mucho 
que usted insista. Está insistiendo en media docena de 
nombres, que por cierto su ministro Rubalcaba dice que 
no hay que meterse en consideraciones personales. Des
de luego le hace usted mucho caso. Lo que usted puede 
sacar es una lista que ya tiene, la tiene porque cada vez 
pide documentación, la tienen, lo que pasa que no se la 
miran, porque si ustedes piden la lista de contrataciones 
y se tiene que leer ese tocho, no se lo va a leer. La ha n 
pedido ya en Otras oca iones, y las tienen. Pídanla , 
pídan la , n hay ningún problema. ¿Q ué van a encon
trar'! ¿Veinte o treinta nombres conocidos? ¿Y qué? 
sobre una sociedad pequeña como la nuestra, con un 
volumen de muchísimos afiliados, ¿que hay una coinci
dencia?, también saldrán socialistas, ya le he puesto 
algunos ejemplos. 

Pero yo no vaya entrar en el juego de los nombres. 
Sí quiero decirle que el respeto a la persona no ha 
privado, como siempre, aquí; y si no, mire usted. Y en 
todo caso yo prefiero una coincidencia de un militante 
del Partido Popular, que no una coincidencia de un 

. terrorista que es asesor del ministro Belloch. En eso, 
desde luego, es mucho más grave, y esto no justifica 
nada, simplemente que si sacan ustedes nombres, fíjese 
qué nombres puedo sacar yo. Pero ése no es el camino, 
como digo, ino el camino que es la objetividad, que es 
la que hemos planteado n solros, en e l ámbito de la 
adm inistración y en el ámbito de la empresas públicas; 
porque usted dice que no hay publicidad, pero no se lee 
el Bolel{n Oficial del Estado, ni el de la Comunidad 
Autónoma, donde salen las convocatorias de oferta 
pública de empleo, y me dicen que los sindicatos no 
dicen nada. iVaya si dicen!, lo que pasa que no han 
tenido ocasión porque no ha habido elementos objetivos. 
Acabamos de terminar unas oposiciones, hay otras en 
marcha, los sanitarios locales. Yo no he oído ni una 
queja de nadie, no debieron ir tan mallas cosas, tampo
co ha de venir tan mal cuando el concurso no plantea 
ningún problema, nada más que las meras ambiciones 
que no desembocan en el resultado que unos quisieran, 

'.porque no tienen méritos simplemente, y ése es el tema. 

Pero desde luego usted en ese conjunto de personas 
que han prestado servicio en esta comunidad, que son 
2.400 los funcionarios, y hay 9.000 y pico contratos, lo 
cual demuestra que son personas distintas y no todos 
militantes del PP, y desde luego cuando uno viene del 
lnem no viene con el carnet del PP, sino que viene con 
la tarjeta del lnem -no se confunda- es usted quien los 
manda, no usted personalmente, me refiero al Gobierno 
al cual da soporte su partido, ellos son los que nos man
dan la gente, y nada más. 



i· 

,. 

DIARI DE SESSIONS / Núm. 129/9 de novembre del 1994 5217 

¿Por ser militante del PP hemos de excluir a alguien, si 
del resultado de los exámenes, o si del resultado de la selec
ción que hace el Inem tenemos que excluirlo? Ni muchísimo 
menos. Vamos. Y hemos mantenido la publicidad, ustedes 
dicen que no hay publicidad, ustedes no se miran el boletín 
oficial. Cada día salen concursos de provisión, y nadie dice 
nada, ni hay una sola impugnación. Las cuatro impugnacio
nes que hay en los tribunales son de cuestiones personales, 
de agravios individuales, que se solventan, y se solventan 
bastante favorables, por cierto, a la Administración; y uste
des, algún funcionario o militante de su partido desde luego 
conoce bien ese tema, y a las sentencias nos atendremos, 
como es natural. 

En definitiva, yo le diría a usted que no vayamos al juego 
fácil de la descalificación personal, profundicemos si hay 
algo que ustedes consideran que está mal hecho, díganlo 
claramente, no hagamos relación de nombres, porque todo 
esto de los nombres, eso es muy fácil, eso descalifica, y desde 
luego no obedece a lo que realmente preocupa. Nosotros 
seguiremos aplicando la normativa, y desde luego no nos van 
a coger en un punto débil para llevar a los tribunales, porque 
vamos a mantener los criterios que son exclusivos casi casi en 
muy pocas administraciones, los tres requisitos que le he 
dicho antes del Reglamento de ingreso, y a ellos nos vamos 
a atener en todo momento. ( ... ) Muchas gracias. 

EL SR. PRESlDENT: 

Gracies, Sr. Conseller. 

11.1) Proposició no de llei RGE núm. 2810/94, presentada 
pe) Grup Parlamentari PSM I EEM, relativa a inclusió 
d'una partida a)s pressuposts destinada a la cooperació amb 
pa'isos en vies de desenvolupament. 

Passam al sega n punt, que correspon a la Proposició no 
de lIei 2810, presentada pel Grup Parlamentari PSM 1 EEM, 
relativa a inc\usió d'una partida als pressuposts destinada a 
la cooperació amb palsos en vies de desenvolupament. Té la 
paraula pel grup presentant el diputat Sr. Orfila. 

EL SR. ORFILA 1 PONS: 

Esperarem que s'acabi de buidar la Cambra, Sr. President. 

(Rialles) 

EL SR. PRESIDENT: 

Esta en ús de la paraula, Sr. Orfila . 

EL SR. ORFILA 1 PONS: 

Gracies, Sr. President, esperaré un segon, si voste m'ho 
permet. 

EL SR. PRESIDENT: 

Comenci, Sr. Orfila. 

EL SR. ORFILA 1 PONS: 

Gracies, Sr. President, senyors diputats a qui els 
interessa aquest tema. Mai s'ha produ'it una mobilitza
ció tan ampla, de tanta durada a tota Europa, amb l'ob
jectiu d'aconseguir que es destini el 0,7 del Producte 
Interior Brut a accions d'ajut al desenvolupament, com 
la que s'ha produ"it i es continua produint aquests dies 
a tot l'Estat espanyol. AixÍ han sorgit com a bolets els 
campaments de la solidaritat a les ciutats més impo~
tants de totes les comunitats autonomes, en una demos
tració que una vegada més era la societat civil qui mar
cava la pauta, exigint un canvi d'actitud deIs responsa
bles de les institucions. 

L'objectiu del 0,7% ha adquirit gracies a tata aquesta 
mobilització un caracter d'emblema. És un poc el sím
bol d'un canvi d'actitud respecte del que s'ha volgut 
anomenar tercer món, en una expressió realment poc 
felie; per la connotació que té de separació, d'allunya
ment. J no es tracta de demanar per demanar, ni és 
tampoc un invent rec~nt aquesta reivindicació. Ja la 
Conferencia de les Nacions Unides sobre·el comere; i el 
desenvolupament de 1968 va establir aquesta xifra del 
0,7% com a aportació deIs pa'isos desenvolupats. I I'any 
1972 era la propia assemblea general de les Nacions 
Unides qui instava els pa'isos industrialitzats a destinar 
aquest percentatge del seu producte interior brut a la 
cooperació per al desenvolupament; una recomanació, 
no cal dir-ho, que no ha estat atesa més que per un 
mÍnim nombre deis pa'isos desenvolupats en els més de 
vint anys transcorreguts des d 'aquell momento 

J no és demanar per demanar perque, com deia 
I'informe de I'ONU sobre el desenvolupament huma 
aprovat el 1992 és precís i urgent un pacte global per 
afrontar la dramatica encletxa entre paí'sos rics i paí'sos 
pobres. Una encletxa que es fa més profunda any rere 
any, amb dades esgarrifants que les propies Nacions 
Unides proporcionen. 14 milions de fillets moren anu
alment abans de complir els cinc anys, sense que a la 
majoria deis diputats d'un color els importi . Ouasi 1.500 
milions de persones es troben sense serveis medics al 
món. 1.300 milions de persones encara no ten en accés 
a I'aigua potable, 2.300 milions de persones viuen en 
males condicions higieniques. Més d'una quarta part de 
la població mundial no té suficients aliments, i quasi 
1.000 milions pateixen fam. Més de 300 milions de fi
lIets no reben ensenyament primario Ouasi 1.000 milions 
d'adults són anaffabets, d'entre ells el 60% són dones. 
1.200 milions de persones viuen en condicions de pobre
sa absoluta, aproximadament la meitat de la població de 
l' África subsahariana esta per davall la IÍnia de pobresa . 
La xifra de mortalitat infantil als pa'isos pobres és de 
115 per cada 1.000 fillets nats vius. 180 milions de fillets 
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pateixen malnutrició. Les dones deis pa'isos en vies de desen
volupament accedeixen per terme mitja a I'ensenyament 
superior en una proporció del 50% respecte deIs homes. Sois 
a Somalia en poc temps han mort de fam 350.000 fillets . La 
diferencia mundial pel que fa als ingressos económics entre 
els més rics i els més pobres és de 150 a 1; és a dir que la 
diferencia d'ingressos entre els 1.000 milions de persones 
més riques i els 1.000 milions de persones més pobres s'ha 
duplicat en trenta anys i arribat a aquesta impressionant 
com paració d' 1 a 150. 

Que podem dir davant aquesta realitat aclaparadora? 
Amb quines paraules ens podem expressa r quan, com diu 
Antonio Gala, les paraules estan gastades, els números estan 
gastats, i sois serveixen per aten uar els aspectes més tragics 
de la realitat. Sois serveixen per fer enfora, a fon;a de repe
tir-se I'aterridora injustícia que és la rein a del món de que 
som hereus. 3.800 milions de persones passen fam en ell; i 
amb el que una petita part ele la humanitat malbarata o tira 
o menja de més, podría alimentar-se tota sencera. 

Pero, que hi podem fer? És tanta la necessitat i tan dis
tants els problemes, solen raonar els que necessiten ser es
quitxats de prop per qualsevol desastre per poder reaccionar. 
Poc si som tots soIs, tot si som capa<;os d 'unir les nostres 
actuacions amb les de dotzenes , cents, mils d'institucions que 
al món sencer es comencen ja a mobilitzar. Perque hi ha una 
cosa que no ens podem permetre avui, la passivitat provoca
da per I'autoengany, pel fals raonament dirigit a tran
quil ' litzar les própies consciencies que amb res o amb molt 
poc pod~m contribuir a pal ' liar els desastres a que feia refe
rencia I'informe de I'ONU que sois en part els he pogut 
lIegir. Es pot fer molt, i d'allo que podem fer ho hem de fer 
tot, per solidaritat, per una actitud més sensata davant la 
vida, per propia supervivencia. Perque, com s'afirmava des 
de la Plataforma del 0,7 fa pocs dies, amb el suport de 1.500 
científics de tot el món, entre el/s 99 premis Nobel, no soIs 
és una irresponsabilitat criminal estar-nos tranquils, que els 
pa'isos no dediquin ja aquesta mínima quantitat a I'ajut 
internacional és un sUlcidi, perque la humanitat es troba a 
la frontera del col·lapse. Superpoblació, contaminació, deser
tització, pressions migratories; problemes tots ells que es 
poden solucionar amb cultura i amb un desenvolupament 
contrdlat que resulti sostenible. 

És un su'icidi per a aquest primer món del qual tan orgu
llosos estam. perque és ben hora ja de tenir-ho ciar. Aquesta 
part del planeta Terra que lIuita desesperada i de vegades 
desesperan<;adament per sobreviure no és el tercer món, 
com I'hem batiada nosaltres, potser des d' una actitud calcu
ladament distant, és el nostre món. Forma part de l' aldea 
global en que vivim, i qualsevol cosa que a el/a succeeixi ens 
ha d'afectar d'una manera o una altra. Perque com deien les 
conclusions de la Comissió mundial sobre el medi ambient 
i el desenvolupament, a mitjan segle XX varem veure el 
nostre planeta per primera vegada des de I'espai. Els histori
adors descobriran amb el transcurs del temps que aquesta 
visió va tenir una repercussió més gran que la revolució 
copernicana en el segle XVI, que va trastornar la imatge que 

I'home tenia de si mateix, en revelar que la Terra no era 
el centre de l'Univers. Des de I'espai veim una terra 
petita i fragil. Des de I'espai podem veure i estudiar la 
Terra com un organisme, la salut total del qual depen 
cada vegada més de la salut de cadascuna de les parts . 1 
és que el futur és comú o probablement no éso 

Hora és, per tant, de reflexionar que si la vida és un 
bé comú, qualsevol desastre que impliqui la perdua de 
mils i mils de vides, és un desastre que ens afecta a tots, 
per enfora que succeeixi, perque com el filosof grec 
hem d'asumir d'una vegada per totes que res huma 
m ' és alie, res que afecta la humanitat ens pot deixar 
d'afectar a nosaltres. Així ho han entes aquestes setma
nes qui han duit a terme diferents mobilitzacions per tot 
I'Estat en favor d'aquest compromís amb el desenvolu
pament. 1 mirin, senyores i senyors diputats, probable
ment sense la mobilització de les plataformes del 0, 7%, 
sense aquestes acampades que han sabut commoure 
I'opinió pública , no hi hauria la més mínima possibili
tat que s'arribés a aprovar una proposta com la que avui 
presentam. Sense I'actuació deis agosarats que valenta
ment han desafiat controls j romput protocols com feia 
falta, avui no estaríem en portes d'aconseguir que el 
Govern de rEstat dediqui un 0,5 % del producte interior 
brut a actuacions solidaries, amb la perspectiva d 'arribar 
al 0,7 % I'any 2000, ni s'hauria aconseguit que ajunta
ments com són els de Madrid, Burgos, Vitoria, hagin 
aprovat dedicar ja per al 1995 el 0,7% deIs seus pressu
posts a col'laborar amb pai'sos en desenvolupament. 

Sense la mobilització continuada de les organitzaci
ons no governamentals, que han demostrat que era pos
sible dur a terme cents, mils de petites actuacions soli
daries, no hauríem pogut somniar que més tard ho 
aprovessin els parlaments d'Extremadura, Madrid, Ca
naries, Andalusia i Castella-La Manxa, com ho han fet 
fa pocs dies. Cap a el/s, cap als que han mobilitzat l'opi
nió pública, el Ilostre reconeixement, perque d'ells sera 
la victoria si avui a aquest parlament actuam igual de 
manera conseqüent. 

Pero, restara novament la Ilostra comunitat al vagó 
de coa d 'aquest tren de la solidaritat? Sera possible que 
les IIles Balears , que tenen el nivell de vida més alt de 
les 17 comunitats autonomes de I'Estat espanyol, la que 
té un major producte interior brut, sera possible que la 
comunitat més rica de tot l'Estat , una de les més riques 
d 'Europa, ens resulti, per contra, la menys solidaria? 
No, jo esper que no. 1 si tenia dubtes al respecte, de les 
recents declaracions de Mariano Rajoy, vice-secretari 
general del PP, ordenant als ajuntaments del seu color 
polític prendre acords en aquest sentit, m 'ha acabat de 
convencer. M'ha acabat de convencer i m' 'hauria de 
fer rectificar en aquest convenciment I'actitud passotista 
deIs diputats d'un cert grup parlamentari, que s'estimen 
quan es disculeix una qüestió referida al tercer món 
estar-se afora parlant de temes intrascendents. Pero 
m'ha fet adon ar que segurament que sí, que el PP apli-
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caria la política que es dictava, que s'ordenava des del seu 
partit a Madrid. 

M'han fet pensar fins i tot que havia pecat de prudent 
amb la proposta que avui debatem, i és que els ho he de 
confessar: Són tants els intents sempre frustrats, any re re 
any, en el sentit de demanar un augment d'aquesta quantitat 
minsa, ridícula, que els pressuposts de les 1I1es Balears pre
veuen baix I'epígraf de Tercer Món, que hem pensat que 
aprovar per I'any que ve que vagi deIs 35 milions actuals, que 
no arriben al O, I %, fins aliSO ja era un avan<; tan gran, que 
realment rompria esquemes. 1 jo realment m'imaginava ( ... ) 
amb una esmena del Grup Parlamentari del PP, segurament 
que no se I'han Ilegida, la proposició no de lIei, augmentant 
la quantitat i les previsions de la meya proposta d'acord amb 
les recomanacions del seu vice-secretari general, Sr . Rajoy . 
No I'han presentada, pero jo els vull dir que els empla<; per
que ha facin in voce ara, i els puc dir que estic en disposició 
d'acceptar un augment de la nostra pro posta de destinar 150 
milions I'any que ve a aquestes tasques de col ' laboració amb 
els pa'isos en vies de desenvolupament. Si vostes proposen 
200, el nostre grup retirara la proposta i aprovara la seva. 
Els desafiam a dur a posar en practica allo que Aznar els ha 
ordenat, segons ha sortit a tots els mitjans de comunicació. 

AV.1li, senyores i senyors diputats, quan el !lostre parla
mént esta a punt de discutir els pressuposts, ens sembla un 
moment especialment oportú -i acab, Sr. President- per de
batre aquesta proposició no de lIei que presentam, i que 
implica un compromís, perque és el moment, pensam, d'e
xigir-Io per solidaritat, per una actitud sensata, per supervi
vencia, perque és cert que un 0,7% del pressupost de la 
nostra comunitat representa una xifra considerable de prop 
de 400 milions de pessetes, pero també ho es que tenim 
tantes partides manco prioritaries en els pressuposts cada 
any, que voldria sincerament que m 'estalviessin la feina i la 
vergonya, per a vostes, d'haver-Ios de recordar d'on es podri
en detreure aquests 150 milions de pessetes. J és que no es 
tracta sois de números, sinó sobretot de prioritats. -Acab, Sr. 
President- Pablo Osés, portaveu de la Plataforma per al 
0,7% a nivell de I'Estat, va posar fa poc un exemple molt 
eloqüent. Fa vint anys a ningú el preocupaven els incendis 
forestals, i no es feia quasi res per prevenir-los. Avui consti
tueixen una prioritat i ningú regateja esfor<;os ni mitjans. Ido 
bé, el Tercer Món és avui ences en flames, i s'ha d'apagar-Io 
abans que sigui definitivament incontrolable. 

Els interessa apagar aquest foc, a la majoria deis seus 29-
30 diputats? Segur que no. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Orfila. Altres grups que vulguin intervenir? 
Grup Parlamentari MIXT. Sr. Vidal i Juan, té la paraula. 

EL SR. VIDAL 1 JUAN: 

Gracies, Sr. President. Sres. Diputades, Srs. Diputats. És 
un honor poder participar en aquest debat i, en primer 1I0c, 

voldria felicitar el grup que presenta aquesta proposició 
no de llei perque hem de tenir en compte que la data 
d'entrada en aquest Parlament d'aquesta proposició no 
de lIei, no és d'ara, precisament, sinó de fa quatre me
sos, quan el drama de Ruanda i d'altres indrets va, d'al
guna manera, conscienciar tothom davant els problemes 
que generava per a aquests palsos menys desenvolupats. 

He dit que era un honor poder participar en aquest 
debat perque la solidaritat i la sensibilitat davant temes 
com aquest es demostra no només a I'hora de votar, no 
només amb aportacions que hi pot haver -fins i tot, 
algunes persones sensibles que les hagin caigut Illlgrimes 
davant la televisió quan veien aquests drames-, es de,
mostra amb postures i amb posicionaments i podríem 
dir que, negativament, aquestes postures i aquests posici
onaments s'han registrat avui i s'han produ'it en aquesta 
sala en el moment que ha comen<;at el debat, quan que
davem 1110lt pocs diputats presents. 

L'exposició que ha fel el Sr. Orfila sobre el tema que 
ens ocupa, també és encomiable. Ha dit una frase que 
m'ha quedat molt gravada i que, indubtablement, ho 
resumeix tot. No es tracta d 'ajudar al tercer món, es 
tracta del nostre 01011. Jo, no sé, a vostes se'ls ha acusat 
-i en broma, ha feim moltes vegades- de fonamentalistes. 
Jo crec que la postura d'avui esta, fins i tot, i per ventu
ra involuntariament, per part de vostes, en línia amb 
I'humanisme cristia. Crec, sincerament, que vostes han 
tengut oportunitat -que no oportunisme- en la presenta
ció d'aquesta proposició no de Ilei . 

Amb el que proposen, i precisament el merit .és que 
ha proposem fa quatre mesos, cree que, a més, han 
tengut una postura seriosa en la seva proposta d 'aporta
ció progressiva quant els diners que aquesta Comunitat 
Autonoma pot aportar a aquesta causa que, naturalment, 
ha tengut ara, quatre mesas després de vostes, un posi
cionament, fins i tot, com no podia ser menys, del propi 
President del Partit Popular, amb una recoma nació que 
ha fet a tots els seus militants, i sobretot els que tenen 
responsabilitats de Govern. 

Vostes proposen que, per arribar el 2.000, a aquest 
0,7% que ja propasa ara el Sr. Aznar als seus responsa
bles de Govern a les diferents institucions, vostes propo
sen que es comenci amb una xifra que jo diria que és 
indicativa. Jo els puc dir que ja ha tengut el suport ma
joritari quan a la ponencia del pressupost s'ha debatut. 
Ha sortit aprovada en ponencia , amb coherencia, preci
sament, amb el que deim ara. Naturalment, hi ha altres 
tramits que complir abans d'arribar a aquest pie, pero 
si tots volem ser coherents i conseqüents amb el que 
defensam, crec que no s'ha de variar aixo. 

Per tant, jo els puc dir, per concloure, que, almenys, 
aguest diputat donara suport a la seva proposició no de 
Ilei i cree que, en tot cas, el que seria -per part meya no, 
són vostes qui fan la proposició no de Ilei o la presen-
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ten- seria aquesta xifra exacte de 150 milions que, el Sr. 
Orfila ha dit que, fins i tot, es podria incrementar i que eH 
retiraria la se va proposta. Jo recoman aria al Sr. Orfila que, 
més que un increment, hi hagués, fins i tot, un retall, que 
fos logic, també ho acceptas. O sigui, no faria, en aquest 
moment, quan ja s'estan tramitant els pressuposts generals de 
la Comunitat Autonoma per al 95, no faria una qüestió 
d'aquesta xifra exacte, pero sí de complir-se aquest objectiu 
que, a l'any 2.000, s'arribi a aquest 0,7% que les persones 
responsables de partits com el Partit Popular, a la seva cú
pula, ha recomanat -no vull dir que han exigit, pero ha reco
manat- perque a cada banda, naturalment, hi pot haver els 
problemes. Pero en aquesta mateixa línia, crec jo que la seva 
proposició no de Ilei mereix el suport unanime de tota la 
Cambra, i el vot de tots ets senyors diputats que, a I'hora de 
votar, sí que són tots aquí. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Vida!. Pel Grup Parlamentari SOCIALlST A, 
la Sra. Riera i Madurell té la paraula. 

LA SRA. RIERA I MADURELL: 

Moltes gracies, Sr. President. Sres. Diputades, Srs. Dipu
tats. Sra. i Srs. del PSM l EEM, vagi per endavant que el 
nostre grup votara a favor deIs dos pu_nts se la proposició no 
de Ilei que acaben de presentar, encara que nosaltres també 
pensam que aquesta vegada han quedat massa discrets en les 
se ves pro postes. M'explicaré. Certament, és molt difícil 
poder arribar a destinar abans de I'any 2000 el 0,7% del PIB 
de la nostra Comunitat Autonoma per a ajuts al desenvolu
pament. Justament, l'objectiu del nostre grup és treballar 
perque a I'any 2.000 s'hi pugui destinar, com a mínim, 
aquesta quantitat. 

Pero una cosa, Sr. Orfila, és parlar del PIS i una altra 
deIs pressuposts generals de la Comunitat Autonoma. El que 
vull dir és que nosaltres compartiríem absolutament els seus 
arguments si enlloc d'aplicar-Ios al 0,7% deis pressuposts 
generals de la CAIS els aplicas al 0,7% del PIS de la nostra 
Comunitat, perque el que vostes presenten a la seva proposi
ció no de Ilei com a una fita per a I 'any 2.000, arribar al 
0,7% deis pressuposts generals de la CAIB, nosaltres estam 
conven~uts que es podria fer efectiu aquest any. O'un pres
supost de 56.000 milions, destinar-ne uns 300, o 350, a la 
cooperació amb els palsos en vies de desenvolupament ens. 
sembla just i gens descabdellat. Nosaltres, com vostes saben, 
hem presentat als pressuposts d'aquest any una esmena en 
aquest sentit. 

Perque ens entenguem, Sr. Orfila. Ca 'n Sales, 398 mili
ons, representa el 0,71% deis pressuposts generals de la 
Comunitat Autonoma. Cala Mondragó, 1.950 milions, sense 
comptar interessos, representa el 3,48% del pressupost de la 
Comunitat Autónoma, amb els interessos el 5,35%. Per tant, 
Sr. Orfila, sí a la seva proposició no de /lei, tendra el nostre 
suport, pero, francament, m'ha de reconeixer que han estat 
molt discrets. 

D'altra banda, no cal que Ji digui que compartim tots 
els arguments que vostes han escrit, o exposició de mo
tius j que el portaveu ha expressat amb el rigor j les 
bones maneres que el caracteritzen. Sovint hem fet 
referencia, en aquest Parlament, a la situació en la qual 
es troba gran part de la població del nostre planeta. Jo 
volia afegir aquí algunes dades tretes de I'informe de 
Nacions Unides del 93, sobre desenvolupament huma, 
que el Sr. Orfila ja ha donat, sobre mal-nutrició, sobre 
manca d 'aliments, sobre analfabetisme, pero el que sí li 
diré és que, enfront de les dades que voste ha donat, cal 
assenyalar que la població deis palsos industrialitzats 
representa una cinquena part de la mundial, pero consu
meix deu vegades més energia que els pa'isos en desen
volupament i li corresponen el 71 % de les emissions 
mundials en monoxid de carbó i el 68% deIs residus 
industrials del món. 

L'actual desconnexió que hi ha entre els pai'sos rics 
i els paj'sos pobres resulta ja insostenible, i la nostra 
propia supervi vencia depen de les mesures que pren
guem tOIS junts, Govern , gove rns, institucions i ciuta
dans p r ca nviar la situac ió. La concepció d'un món 
amb reladon interdepene nts és cada dia una realitat 
més concreta, les necessitats per les quals travessen els 
pa'isos del sud i la se va gent reclamant I'ajut solidari 
deIs pa'isos més desenvolupats. L'aldea global és, com 
voste deia, Sr. Orfila, cada cop més real. _ 

La solidaritat no ha de quedar només en bones pa
raules, o en una simple declaració d'intencions. El tre
ball que estan fent les organitzacions no governamentals 
del nostre país, és fonamental per la solució deis pro
blemes de les poblacions deIs pa'isos amb dificultats de 
desenvolupament, pero aquest potencial huma necessita 
la col'laboració económica deis governs. Un repte im
portant en les partides econom iques destinades a I 'ajut 
al tercer món és l 'assignació del 0,7% del PIB, d 'acord 
amb la recomanació feta des del 1.972 per les Nacions 
Unides. Les dificultats pressupost,hies que existeixen per 
a aquesta assignació fan que s'hagi de prendre com un 
objectiu a assolir I'any 2.000. Hem de reconeixer, com 
també ha fet constar el Sr. Orfila, que la campanya, les 
mobilitzacions, i la vaga de fam duita a terme per la 
comissió del 0,7% per al 94, d u rant el passat mes de 
desembre, han tengut I 'efecte de reavivar la consciencia 
ci utadana, recordan t d 'aquesta manera la dramatica 
realitat en la qual es troben les tres cinquenes parts de 
la humanitat i cridar I 'atenció sobre la urgencia de posar 
en practica el compromís de contribuir amb el 0,7% del 
PIB a I'ajuda oficial al desenvolupament. 

Si arribéssim tots a ser conscients que els problemes 
del sud tenen les seves arrels en el comportament deis 
pai'sos rics, i que no són només problemes del sud, sinó 
que també afecten el nord, trobaríem la manera de 
canalitzar més recursos cap al sud i contribuiríem a un 
millor repartiment internacional de la riquesa. Molles 
gracies. 
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EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Riera. Pel grup PP-UM, té la paraula la Sra. 
Vidal i Burguera. 

LA SRA. VIDAL 1 BURGUERA: 

Gracies, Sr. President. No fa massa temps, des d'aquesta 
tribuna, es va presentar una proposició no de llei, per part 
del grup socialista, on es varen posar de manifest els desas
tres provocats per la guerra a Rwanda, la tragedia que patien 
els refugiats, la mort i I'epidemia del cólera . També es parla 
de la influencia europea, tant en el pla polític com en el 
económic i les poques contrapartides deis seus beneficis, tant 
sois la Ilengua colonial, una infraestructura administrativa i 
poques coses més. Es va posar de manifest la repercussió de 
polítiques equivocades en aquests pa·isos . Es posaren d 'a
cord en condemnar la violencia i en adherir-nos a la resolu
ció 925 del Consell de Seguretat de les Nacions Unides. 

També és cert que a finals d'aquest segle, una vegada 
desapareguda I'amena~a nuclear, s'intenta anal' cap a un 
món més solidari, que solucioni no tant sois els conflictes 
bel'lics, sinó també els riscs originats per inestabilitat políti
ca, económica i social, per tensions etniques, tribals o religio
ses. 

Per la semblan¡;a, en certa manera, amb I'anterior propo
sició no de lIei presentada pel grup socialista, com he dit 
abans, i les conclusions a les quals varem arribar aquí, que 
va ser que enteníem que la partida pressupostaria s'havia de 
debatre quan es faria la lIei de pressuposts, pensavem que 
avui, aquesta proposició, també . en el sentit económic, es 
retiraria i es debatria dins els pressuposts, peró com que no 
ha estat així, no voldria que s'utilitzas aquesta tribuna per 
tornar a parlar d'aquest tema i instrumentalitzar el món deis 
més debils per fer una guerra entre partits i banderes poJíti
ques, tots senyores i senyors diputats d'aquesta Cambra, 
siguem del color polític que siguem, en som sensibles. 

Per respondre volem manifestar que la constatació que 
tots els partits polítics aquí presents és arribar, quan es 
pugui, al 0,7%, quan es pugui. Ara bé, consideram que, en 
el moment actual, la presa d'aquesta decisió, amb la qual 
també estan d'acord moltes organitzacions ciutadanes, per 
ser efectiva, ha de ser assumida per tot el nostre poble, cosa 
que exigeix augmentar els nostres esfor~os de sensibilització 
perque la ( ... ) del 0,7% sigui I'expressió de la voluntat de la 
majoria de la població. 

Crec interessant lIegir avui, aquí, en aquesta tribuna, un 
informe que ha fet I'organització no governamental lnter
món, i que ha distributt arreu de tot J'estat espanyol. Entre 
les consideracions que fa, diu: "jo consider que la concessió 
del 0,7% en ajuda al desenvolupament sera plenament efecti
va quan, a més de quedar clara, especifiqui també perque es 
dóna aquesta ajuda, com es dóna i qui s'encarrega de donar
la". 

També crec que és interessant, avui, en aquests mo
ments, tenir present el programa de les Nacions Unides, 
que també diu que per al desenvolupament, menys del 
7% del total de I'ajuda bilateral deIs palsos de la co
missió d'ajudes al desenvolupament destina a arees 
prioritaries per al mateix. També crec que és important 
tenir en compte que aquest informe diu que mai no ha 
estat possible saber qui ns doblers d 'aquestes ajudes arri
ben a la gent que més ho necessita. 

Pel que fa referencia a l'Estat espanyol, l'ajuda al 
desenvolupament concedida pel Govern, saber on va a 
parar específicament aquesta ajuda no és faci!. Moltes 
vegades sota els epígrafs de "diversos" o "iberamérica';, 
han posat de manifest distintes organitzacions que l'Es
tat espanyol, dins I'any 90, destinava les ajudes a perme
tre que els palsos receptors poguessin comprar equipa
ment militar fabricat a l' Estat, una manera peculiar de 
contribuir al desenvolupament. 

També cree que el nou ordre internacional no soIs és 
desitjable, sinó obligatori i possible, pero amb altres 
valors que els purament economics, amb una austeritat 
solidaria. Jo pens que tampoc no hi ha un altre camí. 

Per tant, jo crec que avui, i aquí, des d'aquesta tribu
na, sobre aquesta -proposició no de lIei, .el nostre grup 
pensa que, al primer punt, si es canvias i digués: "el 
Parlament de les llles Balears insta el Govern que la 
partida destinada a cooperació amb pa'isos en vies de 
desenvolupament vagi cap a J'objectiu del 0,7%", sense 
fixar fites. Del segon punt, nosaltres pensam, com ja 
vare m posar de manifest a la proposició no de lIei pre
sentada pel grup socialista, que, en el moment en el que 
es debaten els pressuposts en aquesta Cambra, seria on 
s'haurien de posar esmenes o no per tal d'arribar a 
acords, com s'ha dit abans. Per tant, nosaltres, el nostre 
grup, al primer punt, si es fes aquest canvi, votaria que 
sí, j el segon punt pensam que s'ha de debatre, com he 
dit, a la lIei de pressuposts . Moltes gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Vidal. Sr. Orfila, el seu torn de replica . 

EL SR. ORFILA 1 PONS: 
'. 

Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Agraír el 
suport del grup mixt i del socialista, i agrair les paraules 
que han utilitzat per donar suport a la nostra proposta. 

He tengut un somni, senyores j senyors diputats. 1 
have a dream, com deia Martin Luther King. He somniat 
un país on, fíns i tot la dreta conservadora era una 
dreta civilitzada, solidaria, capa¡; encara de ser commo
guda ... 

(Remor de veus) 
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Sres. ¡Srs. Diputats del PP, vostes no eren aquí dins tant 
sois quan es debatia ... 

EL SR. PRESIDENT: 

Sr. Orfila, per favor. Prec silenci als diputats. Continui', 
Sr. Orfila. 

EL SR. ORFILA 1 PONS: 

Gracies, Sr. President, per emparar-me. oo.capa<; encara -i 
ha somniat, perque no era real- de ser commoguda quan 
coneix situacions de desastre que afecten altres pobles. He 
tengut un somni, que les paraules del Mariano Rajoy, i del 
Sr. Aznar, eren producte de la reflexió seriosa de tot un 
partit i no simple electoralisme. 

He tengut un somni, que d'una vegada per totes aquesta 
idea cada vegada més estesa de considerar que el planeta 
Terra és 5015 I'aldea global on vivim 110saltres, amb mils 
d'altres persones, era també assumida pel nostre Parlament 
i rompent motiles ens disposavem a sacrificar luxes perfecta
ment prescindibles -i en podem parlar ara mateix- per fer 
possible cobrir necessitats imprescindibles d'altres. 

He tengut un somni, que de la sessió d'avui en trauríem 
un compromís amb els més desvalguts, quan massa vegades 
la imatge que aquí es dóna. és d'estar parlant simplement 
deis nostres problemes, de vegades deis problemes que afec
ten als diputats, essencialment. 

He tengut un somni, que la primera comunitat en renta 
per capita també seria la primer en solidaritat i no estaria en 
el vagó de coa de la solidaritat. 

He tengut un somni, que almenys aquesta vegada el Go
vern i el partit que Ji dóna suport, no ens respondrien com 
sempre que els demanam ajuts per a actuacions solidaries 
que, si és per al Domund, ells ja han donat. 

He tengut un somni, que la Sra. loana Aina Vidal dei a 
que reclamar el 0,7% era instrumentalitzar aquesta reivindi
cació. El Sr. Aznar instrumentalitzador? No pot ser. He 
tengut un somni. 

Saben, senyores i senyors diputats, la sensació d'anar per 
una autopista a una velocital que a tu et sembla alta i, de cop 
i volta, sentir una especie d'impacte brumm, quan una d'a
quelles motocicletes de gran cilindrada t'avna<;a per I'esquer
ra a cent-vuitanta o a dos-cents quilometres per hora. Dones 
aixo és alió que vaig sentir quan, precisament, en el moment 
que estava preparant aquesta intervenció, el Sr. Aznar i el Sr. 
Rajoy varen donar aquella roda de premsa anunciant que 
ordenaven -així va sortir a la premsa- a les institucions go
vernades pel PP destinar el 0,7% del seu pressupost al tercer 
món. M'han passat per I 'esquerra, vaig pensar, com una 
motocicleta, el Sr. Aznar. 1 ja m 'imaginava el nostre paperot 
defensant 150 milions per al 95 i el PP, en pla esquerra, 
solidari total, que em faria una passada per I'esquerra propo-

sant el 0,7 ja, 378 milions. Quin paperot!, vaig pensar. 
Pujava aquí realment esglaiat. 

La dura realitat s'ha encarregat de fer-me posar els 
peus enterra, la motocicleta del Sr. Aznar, aquella amb 
la qual em va passar per I'esquerra, quan I'ha condult 
el Sr. Cañellas, o la Sra . Aina Vidal, s'ha reconvertit en 
un trist mobilelle i no només ha redui't considerable
ment la velocitat, sinó que s'ha returat del tot. A Madrid 
a 200 per hora, aquí els ha fet perla . 1 és que uns 
comptes fa I'ase i els altres el traginer. 

(Remar de veus) 

Encara no ha acabat el Sr. Aznar d'ordenar que es 
dediqui el 0,7%, segons diu Mariano Rajoy, vice-secreta
ri general del PP, quan ja el Sr. Cañellas matisa que no 
és una ordre, que és una recomanació, és a dir, una 
especie de recado a la madre superiora -com solia dir el 
Sr. Huguet-, o sigui, que pel Sr . Cañellas té el mateix 
valor que una proposició no de Ilei aprovada pel Parla
ment. Si li va bé la duu a terme, i si no, tal dia fara un 
any. 1 és que en aquesta vida hem d'anar molt vius, i 
encara no basta. Tota aquesta qüestió del Sr. Aznar, que 
diu una cosa, i el Sr. Cañellas, que en fa una altra de 
ben diferent, em recorda una rondalla que em va expli
car loan Huguet, President del Consell Insular de Me-_ 
norca i diputat aquí present. La madona d'un 1I0c me
norquí, casada amb un amo sorrut i poc rallador, aquell 
homenet no rallava per no ofendre, i per no haver de 
donar (oo.) a ningú, ni tant soIs no baixava al poble quan 
arribava els diumenges . Un dia, la madona, il·lusionada 
per anar a El Toro el diumenge, que solien beneir els 
vents, 'va comen¡;ar a dir, aprofitant les hores deIs pan
xons, i en veu ben alta, perque I'amo la sentís: diumen
ge, -cap als al'lots, si Déu ha vol, anirem a El Toro. I 
aixo per berenar, per dinar, per sopar, arribant a entusi
asmar els al ' lots, pero sense aconseguir que I'amo arri
bas a al<;ar el cap del plat i és que aquell home soIs 
obria la boca per enfornar les forquillades de sopes. 
Diumenge maclona es va aixecar ben de mati -divendres 
havia pastat coques-, I'amo ja era a amollar el bestiar, i 
ella ha va preparar tot per anal' a dinar fora, pero I'amo 
no venia, i varen passar les hores, i I'amo no venia, fins 
que, farta d'esperar, va enviar un al'lot davall el (oo.) a 
de manar si I 'amo no es recordava que era diumenge i 
havien d'anar a El Toro. Digués-li a ta mare, va dir 
J'home a l'al ' lot, que no n'hi ha prou que Déu ho vul
gui, també ha ha de voler J'amo. Doncs ens ha succe'it 
el mateix, el Sr. Aznar ho vol, fins i tot ho ordena, pero 
I'amo no, i aquest és qui comanda. 

És per aixo que ja en el seu moment vaig ten ir ocasió 
d'escriure un article de premsa, que titulava "El Sr. 
Cañellas no és del PP". Llavors em referia a la recoma
nació -pens que era recomanació, recado a la madre 
superiora- del Sr. Aznar que els presidents no s'havien 
de mantenir en el poder més de dues legislatures. Tot
hom esperava la reacció del 'Sr. Cañellas, crisi dins el 
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PP. Encara ha de dir aquesta boca és meya. Anau-Ii amb 
recomanacions, com aquesta. 

~ Per cert, les Noves Generacions, reunides aquesta setmana 

c· 

1: 

l' 

2 

a Palma, han reivindicat el mateix, posant com a exemple 
aquestes declaracions del Sr. Aznar, no s'han de mantenir 
més de vuit anys tocant vellut, a la cadira de la presidencia. 
Més recomanacions, més recados a La madre superiora, i 
I'amo continua sense dir ni muo 

(EL Sr. Vice-president primer substitueix eL Sr. President en 
la direcció del debat) 

EL SR. PRESIDENT: 

Es cenyeixi a la qüestió, Sr. Orfila. 

EL SR. ORFILA I PONS: 

Acab, Sr . President. L1avors varen ser aquelles declaraci
ons del Sr. Trillo, en favor de les comissions d'investigació, 
vitals per a la democracia ... 

EL SR. PRESIDENT: 

_ Es cenyeixi a la qüestió, Sr. Orfila. 

EL SR. ORFILA 1 PONS: 

M'hi cenyeixo, Sr. President. 

(EL Sr. Vice-presiden¡ primer substitueix el Sr. President en 
la direcció del debat) 1 

ELSR. PRESIDém.;..--.-'"' 
O,V-¡ }: I 

Tampoc no en varen fer ni caso Ara ha succe'it amb el 
0,7%. A quina conclusió volen que arribi? Doncs que tots 
aquests senyors diputats -i alguna senyora-, no són del PP, 
no, no són del PP, vostes són del PC, del PC, sí, i del PC, 
i no s'assusti, Sr. Cañellas, que aquestes sigles no volen dir 
Partit Comunista, volen dir Partit de les Conveniencies. 
Segons els convengui apliquen o no els acords i les indicaci
ons del seu partit. O pot ser, simplement, Sr. Huguet, PC 
vulgui dir, en el seu cas, ben clarament, Partit Cañellista i 
prou ... 

'. 
(RiaLles) 

... i amb aquest bagatge volen que els creguem quan vos
tes continuen prometent coses? Sra. Vidal, com pot preten
dre que nosaltres acceptem les pro postes que voste ens fa 
deixant aquest debat per al pressupost, quan el seu grup, que 
sera majoritari a les comissions que la setmana que ve hau
ran de debatre I'informe de la ponencia que ha discutit els 
pressuposts, la postura del seu grup ha estat votar en contra 
d'aquests 150 milions. Voste ens vol donar gat per liebre, i 
no es pot enganyar a tota una Cambra, com és aquesta, de la 
sobirania popular. El PP no juga al 0,7%. Ho diu el Sr. Az-

nar, instrumentatliza la reivindicació. La Sra. Joana Aina 
Vidal ho ha dit, Ji haurem d'enviar aquest diari de sessi
ons. Sra. Joana Aina Vidal, es cuidi. 

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

EL SR. PRESlDENT: 

Gracies, Sr, Orfila. Contrareplica. El Sr. Vidal té la 
paraula. 

EL SR. VlDAL 1 JUAN : 

Gracies, Sr. President. Sres. Diputades, Srs. Diputat~. " 
Sr. Orfila, jo li voldria dir, en la mateixa línia que hem 
tengut aquí quasi en petit comite, quan els que ara 
votaran, i alguns expressen la conformitat o la disconfor
mitat amb el que voste diu de manera bastant ruidosa -
per dir-ho castellanitzat-, jo li vull dir que continuara 
tenint el suport, almenys, d'aquest diputat, i amb solida
ritat amb la seva sensibilitat, pero solidaritat també amb 
el seu somni. Continu'¡ somniant, Sr, Orfila, perque no 
sempre perdre les votacions significa perdre una causa. 

El que sí fa perdre una causa són les contradiccions. 
Jo, que moltes vegades, en altres oportunitats, he dit a 
un diputat -que no és al que ara em referiré, ni molt 
menys, que només coincidÍem en el nom de pila, o amb 
I'onomastica, per dir-ho més exactament-, jo avui, natu
ralment, amb altres intervinents -he coincidit amb voste, 
pero amb altres intervinents només he coincidit en el 
lIinatge- pero amb vos te sí, per dir-li aixo, sobretot, que 
continu'¡ somniant i tenint la seguretat que,.al final, la 
credibilitat és perd per les contradiccions, no per les 
votacions dins una Cambra. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Vida!. La Sra. Riera té la paraula. 

LA SRA. RIERA 1 MADURELL: 

Gracies, Sr. President. Sr. Orfila, no sé si el Sr. Az
nar o el Sr. Rajoy comanden a casa nostra. El que és 
segur, pero, és que qua n el Sr, Aznar, o el Sr. Rajoy, es 
despisten una mica i donen un consell mínimament 
assenyat, aleshores, entren en acció els fonamentalistes 
de les IlIes Balears per guardar els principis de la dreta, 
i els desautoritzen i no els fan cap caso Aixo és el que ha 
passat avui. 

Sr. Orfila, Ii diré una cosa, El nostre grup pensava 
presentar una esmena in pocee al segon punt de la se va 
proposició no de lIei demanant que s'amplias el que 
vos tes demanaven -vostes demanaven el 0,26%- fíns al 
0,7%. Pero vistes ja les reaccíons que havia produ'it a la 
premsa el fet que, per part del Partit Popular -em refe
reixo, obviament, al fet que s'aprovas en ponencia- hem 
decidit ser tan discrets com vostes, no embullar la troca 
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i donar suport a la seva proposició de lIei tal com esta va 
escrita, és a dir, donar suport a aquest 0,26%. Pero ni així, 
Sr. Orfila, com veu, no val la pena ser bons al'lots i, de veri
tat, no sé com a la Sra. Vidal no li cau la cara de vergonya 
d'haver de fer aquests paperets. 

Sap que és el que dedica la Comunitat Autonoma a aju
des al desenvolupament? El 0,06%. Sr. Orfila, esta vist que 
no hi ha res a fer, pero, com ja ha dit la Sra. Vidal, en els 
pressuposts ens tornarem a veure. Gracies, Sr. Presiden1. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Riera. Pel grup PP-UM .. . Sí, Sra. Vida!. 

LA SRA. VIDAL 1 BURGUERA: 

Sr. President. Per una qüestió d'ordre. Segons l'article 
70.4, cedesc el meu torn al diputat Sr. MarÍ. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Vida!. Té la paraula el diputat Sr. Marí 
Calbet, en torn de contrareplica. 

ELSR.MARiICALBET 

Sí, gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats, Sr. Orfila. 
Pens que si dins aquesta Cambra algú té notícies o coneixe
ment del que és el tercer món -pot ser n'hi hagi d'altres
pero crec que jo, que he passat deu anys de la meya vida dins 
aquests pai"sos, tenc un coneixement de que és aixo. Vostes 
estan aquí fent un discurs com si el 0,7, o el 1, o el 5, o el 
0,1, fas la solució al tercer món. No és aquesta la solució . No 
és aquesta, Sr. Orfila. Sensibilitat social en tenc, almenys, 
tanta com voste. 1 sortir aquí a fer un diseurs d'aquests, que 
diu res, i que no soluciona res, perque jo li dic una cosa. Jo 
estic al front d'una institució d'aquesta Comunitat Autono
ma. Quan jo sapiga que aquests sous arriben alla on han 
d'arribar, no tenc cap impediment en dir que pot ser el 0,1, 
el 1, el 2 o el que pugui. Ara, jo li assegur que el camí s'ha 
de veure clar, i el camí no esta clar. 

Pert:¡ue aquests sous vagin a comptes, a bancs de Sui"ssa -
no, riO, no, no, és la realitat, és la realitat, Sr. Orfila, jo la 
canee perfectament, i si no que em diguin com hi aniran 
aquests sous. Si aquests doblers passen pels governs de la 
majoria d'aquests paj'sos, li assegur que, al poble, no li arriba 
res . Ha he viscut, i he viscut moltes altres coses. Jo he viscut 
I'ajuda del poble amerid al poble del Zaire. Camions, arros, 
sucre, de to1. No els trobava més que a les botigues, i els 
camions eren tots deis ministres i de companys. Li don la 
meya paraula que és aixÍ. 

Per aixo, nosaltres també tenim necessitats, quan els sous 
vagin alla on han d'anar, i en tenguem la certesa, per la 
me va part, li assegur que faré alguna cosa. Mentrestant em 
reservaré. Li diré una altra cosa. Quan jo estava alla de 
metge, gracies a l'ONU, que m'enviava avions, i gracies que 

havia sabut caminar per alla dins, jo tenia un magatzem, 
i com que alla no és igual que aquí, als acompanyants 
del malalt que hi havia a I'hospital, cada setmana els 
donava una ració. Jo havia calculat que amb el que 
tenia, en tenia per tres anys, donant cada setmana una 
ració a tots els familiars, i en vaig donar diversos mesos, 
després em vaig anar de vacacions. Vaig donar la c1au 
d'aquell magatzem a una monja, i quan vaig tornar de 
vacacions, la meya sorpresa és que dins aquell magatzem 
no quedava absolutament res, ni un gra d'arros. L1avors 
vaig preguntar a la monja que havia passat, i quantes 
setmanes havien donat aquelles racions. 1 la monja em 
va dir: miri, n'han donada una. 1 voste com ha ha con
sentit? Diu: és que em varen venir a exigir la c1au i no 
em va quedar més remei que donar-los-la. 1 cap familiar 
de tots aquells pacients no va veure mai més la més 
petita quantitat de menjar per subsistir com a acompa
nyant deis malalts que hi havia dins aquell hospital. 

Li podria contar moltes coses, no tene temps, s'ha 
ences el lIum groc, i jo li dic: surti aquí, a dir paraules, 
i dir que aixo és la solució al tercer món, no és veritat, 
aixo, Sr. Orfila. La solució al tercer món, i voste ho sap, 
és una altra . Col'laborem-hi tots, pero no ho resumim 
a donar uns sous que no sabem on aniran. Em diguin on 
aniran els sous, quin camí duran els sous, i Ilavors en 
parlarem, lIavors podrem parlar-neo Jo li assegur que jo 
seré el primer que en parlaré i que hi estaré d'acord, 
ara, perque se'n vagin a SUlssa, aquí, no hi estic d'a
cord. 1 que em diguin que no hi aniran, que em diguin 
quin eamí seguiran, i lIavors en podrem parlar. Moltes 
gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Marí Calbet. 

( Aplaudimcnts) 

Sr. Orfila, per que em demana la paraula? 

EL SR. ORFILA 1 PONS: 

Per contradiccions, segons I'article 73 del reglament. 

EL SR. PRESIDENT: 

El tom de contradiccions esta consumit. Precisament 
la replica i contrareplica, és a dir, la replica que ha fet 
voste I 'ha fet perque aquesta presidencia concedeix 
sempre el torn de contradiccions. No hi ha 1I0c. En 
aquest moment hem tancat la eontrareplica. Jo, de la 
intervenció del Sr. Marí Calbet no he dedui"t aHusions. 
En conseqüencia no ha \loe a la paraula, Sr. Orfila. Sí, 
Sr. Sampol, per que em demana la paraula? 
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EL SR. SAMPOL 1 MAS: 

Sr. President, seria possible fer constar al Díari de Sessi
ons la protesta per J'acusació a organitzacions no governa
mentals que han estat acusades de dur els doblers a Suissa? 

(Aldarull a la sala) . 

EL SR. PRESIDENT: 

Sr. Sampol, no hi ha lloc a aquesta intervenció. En qual
sevol cas li vull fer constar que el Diari de Sessions és literal, 
és a dir, dins el Diari de Sessions s'incIou, es transcriu en la 
seva integritat, tota la intervenció de cadascun deIs diputats. 
En conseqüencia no hi ha Iloc a aquesta petició que fa. Aca
bat el debat... Sr. Marí Calbet, jo don el debat per acabat i 
pas a votació. 

EL SR. MARÍ 1 CALBET: 

Jo no he acusat cap institució no governamental. 

EL SR. PRESIDENT: 

Sr. Marí Calbet, don el debat per acabat i pas a votació. 

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

Senyores i senyors diputats que voten en contra, es valen 
posar drets, per favor? Gracies, poden seure. 

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? 

28 vots a favor, 28 en contra, cap abstenció. Passam a 
segona vota ció. 

Senyores i senyors diputats que voten a favor, es volen 
posar drets, per favor? 

Senyores i senyors diputats que voten en contra, es valen 
posar d rets, per favor? 

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

28 vots a favor, 28 en contra. Empat en segona votació, 
se suspen la sessió. Recomen~a la sessió, passam a tercera 
votació. 

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

Senyores i senyors diputats que voten en contra, es volen 
posar drets, per favor? Gracies, poden seu re. 

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? 

28 vots a favor, 28 en contra. Empat en tercera vota
ció. En conseqüencia queda rebutjada la Proposició no 
de Ilei 2810. 

III.- DEBAT ~E PRESA EN CONSIDERACIÓ de la 
Proposició de Llei R~E núm. 3263/94, presentada pe) 
Grup Parlamentari MIXT, relativa a reforma del Re
g)ament de) Parlamenl de les Illes Balears relativa a 
l'organització i funcionament del Grup Parlamentari 
Mixt, a mesures de desincentiu del transfuguisme i a la 
creació de comissions d'investigació. 

Passam al tercer i darrer punt de l'ordre de) dia, que 
és el debat de presa en consideració de la proposició de 
Ilei 3263, presentada pel grup parlamentari mixt, referi
da a reforma del reglament del Parlament de les l11es 
Balears, relativa a I'organització i funcionament del grup 
parlamentari mixt, amb mesures de desincentiu al trans
fuguisme i a la creació de comissions d'investigació. Pel 
fer el tom a favor de la proposta, té la paraula el dipu
tat Sr. Vidal i Juan, perdó, el Sr. Pascual i Amorós. 

EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS: 

Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. El Tribunal Cons
titucional, en repetides sentencies, ha dit que el regla
ment deis Parlanlents, que és una vertadera lIei, configu
ra un status deis diputats, uns drets' deis diputats, que no 
poden ser modificats al lIarg de tota la legislatura. 

Tant és així aixo que, normalment, les modificaci
ons, les reformes deis reglaments deis Parlament es fan 
a finals de legislatura, i entren en vigor quan comen~a 
la legislatura següent. Per aixo jo, primer, he de comen
tar, respecte de la proposició de llei de reforma del 
reglament que hem presentat, la disposició final, que diu 
el següent: la lIei present entrara en vigor el dia de la 
sessió constitutiva del Parlament de les lIles Balears 
subsegüent a les properes eleccions autonomiques de 
maig de 1995. O sigui, estam en una reforma del regla
ment que, en res, afecta a aquesta legislatura i, en res, 
afecta als diputats que hi ha en aquesta legislatura. Per 
tant, I 'oportunitat d 'aquesta reforma és indiscutible. Si 
avui no modificam el reglament del Parlament, aquest 
reglament haura de ser respectat durant quatre anys 
més. 1 aquí hi ha la gravetat de la situació: si no es 
modifica el reglament, les avantatges deIs diputats trans
fugues continuaran durant quatre anys més. 

1 nosaltres hem presentat una modificació, una refor
ma que té dos eixos: un primer eix és la desincentiu del 
transfuguisme, desincentiu del transfuguisme. Ciar, per 
aixo s'ha de pii:-Iar d'organització i funcionament del 
grup parlamentari mixt, que és alla on hi pot haver un 
diputat transfuga. Aixo és un eix molt important. El 
segon és una repetició -no amb els mateixos termes, 
evidentment, pero apareguts- a una altra iniciativa que 
va tenir el grup parlamentari PSM 1 EEM fa un any de 
les condicions per les quals s'han de poder crear comissi-
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ons d'investigació sense que sigui necessaria la majoria abso
luta de la Cambra perque es puguin crear, sinó que una 
mi noria suficientment qualificada ho pugui fer, perque sinó 
mai es pot comprovar el Govern si aquest Govern té una 
majoria parlamentaria. 

Peró entrem en el primer punt, que és la desincentiu del 
transfuguisme. Avui un diputat transfuga té uns avantatges, 
indiscutibles. Uns avantatges de tipus económic, uns avantat
ges de ti pus polític. Jo vull comen<;ar recordant que pot fer 
un diputat normal, d'un grup parlamentari d'aquesta Cam
bra., del PP, del grup parlamentari socialista, del grup parla
mentari PSM 1 EEM, fins i tot del grup parlamentari mixto 
Que pot fer un diputat normal? Un diputat normal pot fer 
preguntes, pot presentar una interpel'lació, no pot fer propo
sicions no de lIei, no pot fer proposicions de lIei, no pot 
intervenir en el debat de I'estat de la Comunitat, no pot 
accedir a fons que són assignacions als grups parlamentaris. 
Un diputat normal no pot fer tot aixó, no té dret a fer-ho . 
Peró un senyor, de qualsevol grup, es converteix en transfu
ga, abandona el seu partit, i passa al grup parlamentari mixt 
i, automaticament, aquest senyor -com que estam parlant de 
la propera legislatura, ho diré en termes de la propera legis
latura-, dins el juliol, agost, setembre de ¡'any que ve, i supo
sant que hi hagi un, dos o tres diputats al gru¡.; parlamentari 
mixt -perque si n 'hi ha més hi ha unes petites reduccions
un diputat transfuga passaria, dins la propera legislatura, a 
cobrar de O a 206.700 pessetes cada mes. Per que? Perque 
les assignacions als grups parlamentaris consten de dues 
parts: una part fixa, que són 530.000 pessetes per grup -i en 
el cas del grup parlamentari mixt es divideix per quatre, cosa 
amb la qual en queden 132.500-, i una part variable, que són 
74.200 pessetes cada mes. Que passa amb un diputat d'un 
grup parlamentari normal, amb els diputats deis partits polí
tics? Que els diputats no veuen aquestes assignacions, ni la 
fixa ni la variable, sinó que van a despeses de grup i a un 
fans comú, no van als diputats. En canvi, un senyor diputat 
que abandona el seu escó -perdó, I'escó no, ben alerta-, 
abandona el seu grup, es fa diputat tnlnsfuga i passa al grup 
parlamentari mixt i, automaticament, el! passa a rebre aques
tes assignacions que, repetesc, a la próxima legislatura, sem
pre que no s'augmentin les assignacions als grups parlamen
taris, i al grup mixt i hagi diputats de partits polítics, un, dos 
o tres, cobrara cada mes 206.700 pessetes. 

Per tant, ja tenim un incentiu al transfuguisme, un incen
tiu claríssim, durant quatre anys. Es tracta de desincentiva 
el transfuguisme, es tracta de canviar la situació actual. No 
hi ha d'haver avantatges economics per al transfuguisme, i 
tampoc no hi ha d'haver avantatges polítics, perque un 
diputat transfuga pot comen<;ar afer proposicions no de llei, 
cosa que aban s no podia fer, és el grup parlamentari. Pot fer 
proposicions de Ilei, cosa que ahans no podia fer, era el grup 
parlamentari. Pot intervenir en el debat de I'estat de la Co
munitat, cosa que abans no podia fer, era el grup parlamen
tari, pot xuclar camera, i també, encara més, pot compartir 
amb dret d'igualtat comissions amb els altres diputats del 
grup parlamentari mixt que representen partits polítics. 

Aquí s'aplica una igualtat angelical. Farem un sorteig, 
un diputat transfuga és exactament igual... 

(El Sr. Vice-president primer substitueix el Sr. Presi
den/ en la direcció del debat) 

EL SR. PRESIDENT: 

Sr. Pascual, jo Ji pregaria que es cenyís al text de la 
proposició de llei .... 

EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS: 

A mi em sembla que em cenyeixo al text. .. 

EL SR. PRESIDENT: 

... a defensar la proposició de lIei. 

EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS: 

Jo estic a la proposició de lIei, Sr. President. Estic 
explicant que pass a en aquest Parlament, i si em vol 
tallar em talli, peró jo continuaré. És a dir, que avui, es 
dón.a un tractament d 'igualtat a un diputat transfuga a 
I'hora d'anar a comissions que a un diputat d'un par!it -
polític. Els partits polítics perden, avui, possibilitat de 
parlar en aquesta Cambra, perque hi ha un diputat que 
no representa ningú, que té els mateixos drets que ell. 
Aixó és injust, aixó s'ha de corregir. 

Per tant, a la proposició de llei hi ha un capítol nou, 
que 'compren els articles 28 a, b, c, d, e i f, que estan 
dedicats al funcionament del grup parlamentari mixt, 
que distingeixen dins aquest grup parlamentari dos tipus 
de diputats: aquells que provenen de formacions, grups, 
coaJicions o partits, que s'han presentat a les eleccions, 
i aquells que no ho han fet, aquel!s que provenen d'un 
altre grup parlamentari i que s'incorporen al grup parla
mentari mixt. No és igual. La gran injustícia és conside
rar que aquests dos ti pus de diputats són iguals. Aixó és 
la gran injustícia. J per aixó deim, aquí, que els diputats 
nornés podran ser portaveu o poden ser a la diputació 
perrnanent si provenen de partits, coalicions, o formaci
ons que s'han presentat a les eleccions, pero en canvi no 
els diputats transfugues . També diu que els diputats 
transfugues només tenen dret -si s'aprova aquesta pro
posició de lIei- a ser a una comissió legislativa perma
nent, a una. Per que? Perque el reglament, amb carac
ter general, diu que els diputats tenen dret a ser a una 
comissió. Aixó és un status deis diputats, actualment, ser 
a una comissió. Per tant, si hi ha un diputat transfuga 
només ha de ser a una comissió, no ha de ser arnés. 
Les altres són per als partits que s'han presentat a les 
eleccions, no són per als diputats transfugues. 

També, evidentment, en aquest sistema d 'operar del 
grup parlamentari mixt, s'han de fer les coses per acord 
i si no hi ha acord, evidentment, el President ha d 'arbi-
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trar una resolució, evidentment. Pero ha de ser una resolució 
que ha de respectar la proporcionalitat deis representats que 
hi ha dins el grup, evidentment, no s'ha de poder superar. 

1 en cas de vot ponderat? En cas de vot ponderat, avui 
estam en una situació, que hi ha una resolució de presidenci
a .. . 

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

EL SR. PRESIDENT: 

Sr. Pascual, no em discuteixi I'ordre de presidencia, la 
resolució de presidencia, perque li llevaré la paraula. Pot 
continuar, Sr. Pascual. 

EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS: 

Molt bé, Sr. President. És injusta, pero no la discutiré . 

EL SR. PRESIDENT: 

Sr. Pascual, no em discuteixi les observacions que faig des 
de la presidencia perque, li repetesc, li retiraré la paraula. És 
el darrer avís, Sr. Pascual. 

EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS: 

Molt bé, Sr. President. Bé, en cas de vot ponderat, la 
proposta és que, efectivament, no hi hagi una representació 
que prevalgui del que hi va del grup parlamentari mixt, sinó 
que estam pels principis de representativitat. Un ha de tenir 
els vots que representa i no altres del grup parlamentari mixt 
-que és heterogeni per definició, és heterogeni . El que passa 
és que deim que si hi ha algun diputat del grup mixt que no 
se sent representat per un altre, que ha digui expressament, 
no que qui va a una ponencia o a una comissió no ha d'anar 
a cercar cada vegada el vot, perque aixo és inoperant, i és al 
revés, qui no hi esta d'acord, que ha digui. 

Finalment, també, una de les coses que s'han de modifi
car amb aquesta igualtat injusta entre els diputats transfugues 
i els diputats que provenen de partits, és que, en cas de dis
crepancia amb les intervencions amb canicter general en 
aquest Parlament, no han de ser iguals, evidentment. Si 
només poden intervenir-hi dos, s'ha de decidir en funció del 
criteri de votar si .. o votar no, pero sempre donant preferen
cia als diputats que representen partits, no als diputats trans
fugues, no han de ser iguals. Els diputats que representen 
partits han de poder parlar, perque aquests diputats repre
senten uns ciutadans, i els diputats transfugues no represen
ten cap ciutada. 1 aixo és el conjunt de mesures que van 
d'acord amb la primera línia d'actuació. 

1 ara entrem a la segona Hnia, que és el tema de les co
missions d'investigació. Ara es repetira un debat que hi va 
haver ara fa un any, i jo esper que aixo tengui el suport de 
tots els grups. Partit Popular: ahora, programa del gobierno 
pqra LOdos. Página 92: la recuperación del Parlamento como 

centro de la vida política. Punt 2.5: Facilitar la creación 
de comisiones de investigación a petición de tres grupos 
parlamentarios o de la cuarta parte de diputados. En el 
Congrés de Diputats, hi ha molts més grups parlamen
taris que en aquest Parlament, evidentment, perque alla 
hi ha 350 diputats, i aquí n'hi ha 59. Alla hi ha molts 
més partits polítics que aquí i, per tant, la nostra pro
posta és que es pugui crear una comissió d'investigació 
si és votada favorablement per una quarta part deIs 
diputats i per dos grups parlamentaris en la seva totali
tat, o per dos grups parlamentaris que votin una ni me
ment aquesta comissió d 'investigació. 

Pero encara hi ha més. També hem agafat, del regla
ment de Castilla y León, que va ser aprovat per assenti
ment, dia 24 de febrer de 1.990, per tant, epoca de 
govern PP. Aquí, I'article 50.2 d'aquest reglament, diu 
que si hi ha una sol'licitud de comissió d'investigació 
admitida la solicitud por la Mesa de las Caries, se orde
nará su publicación. Transcurridos quince d(as desde la 
fecha de La publicación sin que ningún grupo parlamen
tario manifieste su oposición, se entenderá creada La 
comisión de investigación. És a dir, no importa anar al 
pie; si hi ha un assentiment de tots els grups parlamenta
ris, és automatica la creació de la comissió d'investiga
ció. Si hi ha discrepancia, evidentment, si. hi ha un grup 
parlamentari que no la vol, ha ha de manifestar, i des-

. prés hi ha d'haver debat al pIe. 1 en aquest pie és quan 
s'ha de decidir bé per una quarta part deis diputats, bé 
per dos grups parlamentaris en la seva integritat, la 
creació d'aquesta comissió d'investigació. 

Jo vull acabar pel principi. He dit que els diputats, 
quan accedeixen a aquesta Cambra, tenen un status, 
tenen uns drets, uns drets mínims que estan vetllats pel 
Tribunal Constitucional a través del recurs d'empara. 
Aquests drets no poden ser modificats durant tota la 
legislatura. Si durant aquesta legislatura no es modifica 
aquest reglament, nosaltres estam incentivant el transfu
guisme per a la propera legislatura. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gnkies; Sr. Pas.:ual. Altres grups que vulguin inter
venir en torn a favor. Sí, pel grup PSM 1 EEM, el Sr. 
Orfila té la paraula. 

EL SR. ORFILA 1 PONS: 

Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Si en 
I'exercici de I'activitat política, I'oportunitat representa 
sempre un factor de primera magnitud, avui hem de 
comen~ar la nostra intervenció constatant I'oportunitat 
d'aquesta iniciativa del grup mixto Oportuna és, en pri
mer 1I0c, perque enfronta situacions que, ara més que 
mai, s'estan demostrant problematiques dios aquesta 
Cambra, i ha és també pel moment en el qual es pre
senta. Efectivament, tots vostes deuen recordar del 
debat que va tenir 1I0c amb motiu de la pro posta de 
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reforma del reglament del Parlament presentada pel grup 
parlamentari PSM I EEM, per tal de facilitar la creació de 
comissions d'investigació parlamentaries sense I'acord de la 
majoria de la Cambra. Tots recordaran sens dubte com, el 
lIavors portaveu del PP, el Sr. Huguet, va insistir una i una 

.altra vegada en dos raonaments per justificar la negativa del 
seu grup a donar suport a la proposta, contradient declaraci
ons del PP fetes pels seus més alts dirigents a nivell estatal. 
Raonava, el Sr. Huguet, la improcedencia d'aprovar aquella 
iniciativa lIavors, quan tots sabíem perfectament, deia elI, 
que la reforma del reglament no entra en vigor fins a la 
propera legislatura i argumentava que encara faltava massa 
temps per ser oportuna I'aprovació d'una reforma, i afegia 
la necessitat que, a més a més, la reforma del reglament no 
es cenyís a un sol punt, a un sol article. 

Bé, avui esta m davant una pro posta que compleix, com 
a mínim, els dos requisits que assenyalava el Sr. Huguet i 
que, per tant, deu tenir moltes més possibilitats de veure's 
aprovada, o almenys, de ser presa en consideració, per des
prés ser esmenada convenientment si així es considera. CIar 
que lIavors -i estam parlant de 13 d'octubre del 93- el porta
veu del PP deia moltes més coses. Entre elles, i per allo 
d'aquella tactica de "pilotes fora, que guanyam", remetia a 
una virtual reunió de la comissió del reglament d'aquesta 
casa, per decidir si era o no convenienL una reforma i en 
quin sentit. I és ciar, es va reunir Ía comissió, i com era 
d'esperar, no es va considerar convenient proposar cap classe 
de reforma. Al PP i al seu Govern ja li va be aquest regla
ment, ja Ji va bé un reglament que fa impossible o molt 
difícil la creació de comissions d'investigació, ja li va bé que 
es potencii', es premil, s'incentivi el transfuguisme del que, 
fins ara, n'és el més gran beneficiat. la li va bé que es man
tengui el funcionament d'un grup parlamelltari, el mixt, en 
unes condicions que fan que, de vegades, a determinats or
gans del Parlament, no s'hi trobin representats tots els dipu
tats o, almenys, no hi puguin expressar el seu vot. I en base 
a I'oportunitat, i també al seu contingut, el grup parlamenta
ri PSM 1 EEM votarem a favor de la presa en consideració 
d'aquesta proposició de lIei. 

Mirin, senyores i senyors diputats, el divorci creixent 
entre els ci utadans i aquells que han estat elegits per ells, per 
representar-los, hauria d'obligar-nos a aquells que esta m a 
les institucions, a reflexionar molt seriosament sobre I 'exerci
ci de I'activitat política. I ningú no pot dubtar que una de 
les qüestions que més han aprofundit aquesta escletxa oberta" 
entre els ciutadans i els qui gestionam la cosa pública, és la 
imatge generalitzada de corrupció, i de la resistencia en el 
poder davant les propostes que es fan en favor de mesures 
destinades a augmentar la transparencia en el funcionament 
de les institucions democratiques. 1 esta ben ciar que si el 
problema radica en la identificació de política i corrupció, 
la solució passa precisament pel refore; de la democracia, és 
a dir, de la capacitat que té la democracia per treure a la 
lIum les seves propies faltes, els seus defectes. 

És per ae;o, que al principi d'assumpció d'inocencia apli
cable a qualsevol ciutada en un estat de dret, s'ha d'acompa-

nyar en el cas deIs que ostemtam la representació popu
lar per gestionar els interessos públics, la constant dispo
sició a demostrar que qualsevol sospita que pugui afectar 
I'exercici de les seves funcions, és absolutament fiscalit
zada fins a esbrinar totes les possibles responsabilitats. 
És per ac;o que I'aparició deIs escandols sobre possibles 
corrupcions ha estat contestada amb pro postes tendents 
a aconseguir una regeneració de la vida pública. 1, del 
debat sobre les mesures de regeneració de la vida públi
ca o d'impuls democratic, en destaca la referida a la 
creació de les comissions d'investigació parlamentaria, 
una de les propostes contingudes a la proposició de lIei 
que avui hem de prendre o no en consideració. I és 
logic que sigui així, ja que qualsevol proposta tendent a 
la regeneració de la vida pública ha de passar per fon;a 
pels refon;aments deIs mecanismes de control demo
cratic deIs órgans de poder, és a dir, per facilitar a 
aquells que no participen en la presa de decisions execu
tives -de govern- les tasques, per facilitar-los les tasques 
de fiscalització, de seguiment, de control d'aquells a qui 
la majoria deIs vots deis ciutadans han atorgat la capaci
tat de gestionar els doblers i els interessos públics, és a 
dir, deis ciutadans, i és xocant que hagi estat precisa
ment el Partit Popular qui ha al<;at aquesta bandera i 
I'ha feta flamejar des del debat polític. 

El desafiament del Sr. Aznar a Felipe González, 
formulat fa uns mesos en el sentit d 'arbitra mecanismes 
que fessin més possible el control per part de I'oposició 
deIs actes del Govern, va mereixer un tractament extra
ordinari deis mitjans de comunicació, i els he de reco
neixer que em va convencer per la racionalitat deIs 
arguments emprats, uns arguments desenvolupats poste
riorment per altres dirigents populars, com és el cas del 
Sr. Trillo, el qual dictava I'estiu passat una conferencia 
sobre el tema a la Universitat d'estiu de El Escorial; la 
tesi central de la qual era que no és logic que la cambra 
de representació popular, és a dir, en el Congrés deIs 
Diputats, es compti amb un reglament de funcionament 
que dificulti, que fins i tot impossibilita, les actuacions 
extraordinaries de control que en algun moment serien 
desitjables davant situacions o fets també extraordinaris, 
i continuava el raonament del Sr. Trillo: "És poc lógic, 
i fins i tot representa una disfunció, que, per exemple, 
la creació de comissions d 'investigació parlamentaries 
hagin de comptar amb el suport de la majoria." Com ha 
de voler la majoria que dóna suport al Govern que es 
crej' una comissió parlamentaria per investigar aquell si 
als seus ulls tot el que fa el Govern és mereixedor del 
seu estaló?, com es pot pensar que el grup que posseeix 
la majoria pot reconeixer facilment que el Govern que 
ell ha elegit pot ha ver mantingut actuacions presumpta
ment irregulars, de tal manera que cal constituir una 
comissió que les investigui fins esbrinar-ne la veritat?, 
com pot pensar-se, si aquesta decisió es vol prendre a 
més arnés enmig d'un debat -s'hi solen prendre, a més 
a més- públic a través deIs mitjans de comunicació o 
enmig del carrer, d 'al tres casos sobre aquestes pre
sumptes actuacions irregulars? És obvi que I'experiencia 
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demostra les dificultats, els problemes per aprovar i consti
tuir comissions d'invetigació amb el suport de la majoria, i 
la prova la tenim en aquesta propia cambra. 

Per tant, en coherencia amb el fet que ara fa un any el 
meu grup Vq presentar una propo la de reforma de l regla
ment n aquesl mate ix sentít , e l nostre VOL sera favorable a 
la presa en cons ideració . Pensam que, a més a més, s 'ha 
produ'it , a l be ll mig d 'aquestes dues pro ostes, un fet nou ,és 
la fracassada re unió de la Comissió del reglament del Parla
ment, fracassada en el sentit que aHa el PP i el diputat trans
fuga varen decidir no reformar el reglament. Vet aquí, ido, 
una situació paradoxal, aHa on el Sr. Amar i el Sr. Trillo ho 
proposen i prego nen, a Madrid -i e l en puc passar una fo to
copia quan vulgu in, senyors de l PP- com a bo i desitjable, és 
rebu ljal aquí, a les JII es, pel maleix part it, a lmeny fi ns a l dia 
d'av ui. Allo q ue e l Sr. Alvarez Cascos plameja a Pérez Ru
ba lcab< com un objectiu a aconseguir per regenerar la vida 
pública i dona r-hi un impuls dem cnttic és vi t, des de l PP 
de les IlIes. com un d i barat , pocoponú, ind sitjable i,sobre
lo t, innecessari . No fa fa lta aquí donar un il11 pu l d mocnl
lic ti la vida pllblica?, a l pa rl amen ls a uto no mic , no e l ' és 
eI'a plica ' ió a llo q ue vo len impulsar a l Congrés de is ipu
la ts?, r pe li ra avui e l p rtaveu l to rn del PP que aqu í n 
es necessita impul ar a lió q ue a Mad rid c nsideren -així ho 
deia e l Sr. Álvarez Cascos- una neces ita l pe rernpto ria? a llo 
que a Madrid és blanc, ens ho vendran aquí per negre? 

1 é la r que e l segon aspecte d la pro posició del G rup 
Mixt, e n e l sentil d 'a rbitra mesures que desince lltivin e l 
tra nsfu gui me i, pe r tanl , reformar e l funcionament del pr pi 
G rllp Mixl, ens sembla ta l11bé encertada. ~ coltin la següent 
frase: IISi es perden el referent etics en la vida pública, la 
po lítica es converte ix n una 'ac tillld menyspreable. És l'hora 
d ' un e I11pro l11ís contra el tran fuguisme pe r impedir que la 
po lítica es converte ixi en un negocio Es tracta d 'evitar que 
el pas d' un pa rtít a un a ll re es converte ixi en un negoci." 
Troben, senyores j senyors dipllta ts del PP que aquest és un 
plantejament demagogic? ido són paraules del Sr. Azn ar. 
Que donen al maxim dirigent del PP, senyors diputats, que 
els les endevina totes? Bé, a<;o sí, a I'inrevés, pero no hi ha 
comunicació . no li explicaran que succeeix aquí. pero hi pot 
haver enca ra algú que justifiqu i e l transfu guisme?, hi ¡Jot 
haver algú encara que es negui a reconeixer que és una 
prac li a q ue to t i e l' lega r re presenta un hau a la voluntat 
expressada pel e lecto rs?, hi pOI haver enca ra a lgú que pugui 
senlir-se sa ti sfet de comp tar am b e l va l d'un d iputat e legil 
dins una altra candidatura amb un programa polític de vega
des oposat al seu i que, no obstant a<;o, canvia de manera 
constant e l sentít del seu vot, del vot que li van atorgar els 
seus electors?, hi ha encara algú que pugui sentir-se orgullós 
d'haver de dependre d'un vot robat a un altre? 

El transfuguisme és legal , senyores i senyors diputats, i 
sois una amplia i profunda reforma de la llei, i fins i tot de 
la Constitució, el podra eradicar com a practica política. 
Com han de reconeixer que quan res més el (, .. ) del desafia
ment qu e tenim els representants. els qui representam la 
v~ lunta t popular, esta en prendre mesures que el desincenti-

vin, que en dificultin la practica. El que no pot consen
tir-se és que tot un grup parlamentari, fins i tot tot un 
parlament, balli al so que els toca el transfuga de fons. 
La historia que ha viscut i que viu actualment el Grup 
Mixt en aquest parlament no ' s presentable, i ' s ben 
necessari que es prenguin les mesures adients per fer 
molt menys atractiu I 'exercici del transfuguisme, i som 
conscients que a<;o s 'aplicara, no ara, la próxima legisla
tura,pero és que en duim dues ballant al so d'un trans
fuga en aquest parlament, dues legislatures on el so que 
ens ha fet bailar a tots els diputats l'ha tocat un transfu
ga. Fa cinc mesos es proposava en aquesta cambra una 
declaració antitransfuguisme com a mesura de regenera
ció democratica; en aquel! moment, el portaveu del meu 
grup, Pere Sampol, prometia des d'aquesta tribuna so
lemnement que mai més el nostre grup serviria de sus
tent a un transfuga, mai més, i pro posa va als altres 
grups un compromís semblant; pugin, els portaveus deIs 
diferents grups, i prometin solemnement que mai més 
se sustentara d ' un transfuga el seu grup, i hi prenguin 
les mesures entre tots. 

No va ser possible. Les gran declaracions no servei
xen, va opinar el PP -[acta non verba-, fets i no paraules; 
ido avui és I'hora de la veritat. -"Ara, sí", com deia 
certa campanya electora l. Davant la pro posta de refor
mar el Reglamenl del Parlament, de tal manera que es 
desincentivi eí tra nsfuguisme, amb qui prendran posició, 
senyores i senyors diputats del Partit Popular, amb les 
tesis del Sr. Aznar. que proposa un compromís contra 
aquesta practica , de la qual , com di u, pot convertir la 
política en un negoci, o més tost s'estimaran més pren
dre posició, com sempre, segons les conveniencies del 
moment? El SI . .<\zn <l r, cada vegada que parla , ha de dir 
a panir tOI ar;o és cen excepte en el cas de les 1Iles , lo ts 
els tn'¡ nsfugues s'eq ui voquen i converte ixen la política· 
en un negoci o excepte quan es ra lla de les lile Balears, 
perque aquí í que és positiu i bo. Que ens dira avui 
e l po n aveu de l PP ense haver-se de posa r vermell? 
Gracies. ·1 

1\ 
(El. Sr. Vice-preside11l primer subsliteix el Sr. Presi-

dent en la direcció del deba/) 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Orfila, Per part del Grup SOCIALISTA, 
té la paraula el Sr. Alfonso. '. 

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEV A: 

Sr. President, senyores i senyors diputats. El Grup 
Parlamentari Mixt ens presenta avui a consideració una 
proposició de lIei de reforma del Reglament. Proposició 
que afecta al transfuguisme, lacra política que hauria 
d'haver estat eradicada o enquistada ja en aquest parla
ment fa molt de temps i a les comissió d'invstigació. La 
proposta, sr. Pascual , senyors del Grup Mixt -d'una part 
del Grup Mixt-, és , interessant. 1 al marge de petites 

( 



5230 ) DIARI DE SESSIONS / Núm. 129/9 de novembre del 1994 

discrepancies que són bones d'areglar en la tramitació del 
projecte de la proposició de lIei, creim que tracta d'una 
forma seriosa el problema del transfuguisme, el problema de 
les comissions d'investigació i pot ser un magnífic instru
ment per dignificar la vida parlamentaria, per donar transpa
rencia a la política i a la gestió del Govern, al qua! no pareix 
que l'hi interessi massa, pel que hi veim, i entra de pIe, i ens 
ho han de reconeixer, dins la proposta d'impuls democratic 
que el Partit Socialista va dur a aquest parlament ja fa bas
tant de temps. 

Pero la reforma del reglament és un acte polític de pri
meríssima importancia, és capital, encara que afecti només 
a les relacions entre nosaltres, entre els diputats d'aquesta 
cambra, té una transcendencia que arriba a tota la societat, 
la qual queda clarament plasmada en allo que són Is regles de 
joc per les quals els representants del poble es regeixen, i 
logicament, de la bondat ¡\pcceptació per tots d 'aquestes 
regles de joe, sera el funcioriament de rcgim i del joc demo
cratie. D'aquí la necessitat, Sr. Pascual, que s'aconsegueixi 
amplíssima majoria o practica unanimitat per modificar o 
aprovar un reglament, parlam de regles de joc i, per tant, 
parlam de grans majories o d'unanimitats . 

La pro posta que arriba avui aquí és realment la regulació 
del Grup Mixt , en primer /loe, regulació motivada per la 
distorsió produ'ida pel transfuguisme i també -i que m'ho 
permeti el president- per una interpretació unilateral, no 
consensuada i no acceptada ... 

(El Sr. Presiden¡ repren la direcció del debat) o 

EL SR. PRESIDENT: 

Se cenyeixi a la qüestió, Sr. Alfonso. 

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEV A: 

M'hi cenyesc, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

No s'hi cenyeix, Sr. Alfonso. 

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEV A: 

... una qüestió no acceptada pel 50% de la cambra, arnés 
del conegut de tom i que provoca, aquest transfuguisme, 
situacions realment indesítjables en aquest parlament, ja que 
el transfuga, el transfuga, en 1I0c de ser apartat, relegat a la 
seva autentica condició, es converteix amb el beneplacit del 
partít governant, del Partít Popular, en jutge protagonista de 
la vida política. 

Pero quin significat té la protecció, la moixaina que ti 
fem, les prebendes, aquella estimació interessada que la dre
ta, el Partit Popular, el president Sr. Cañellas, dóna al trans
fuga. ( oo .) de significat i no de raons, perque aquestes, les 
raons, són del tot conegudes: Seguretat en la majoría, total 

suport i, potser, la més important de totes, prostitució 
de la majoria popular d'esquerres al Consell Insular de 
Menorca. a mi em fa mal, Sr. President del Consell 
Insular, amic Joan Huguet, que hagi aconseguit la se va 
presidencia amb accions d'autentic bordell político 

Pero, quina considerac ió parlamentaria, parlamenta
riament parlant, té un tnlnsfuga? Encara que el Sr. 
Cañellas digui , respecte del transfuguisme, que no té per 
que ser una lacra, mentre existeixi una legislació que 
empari aquelles persones que decideixen anar-se'n amb 
la seva acta de diputat a un altre grup, i no sera una 
lacra -no hi diu el Sr. Cañellas , aixo, pero ho pensa
mentre a mi m'afavoreixi. En general, tots els comenta
ristes polítics, els alts di gnataris del Partit Popular , 
consideren que el transfu guisme és absolutament reb ut
jable. Jo cree que un parell d 'opinions poden de ixar 
perfectament ci ar quina és I'opinió que mereix el trans
fuga no només per a la classe política, sinó per a la 
gran majoria de comentari stes polítics. 

A un article publicat a La Vanguardia dia 20 de maig 
de 1992 es diu : "Eltransfuguismo es un paso de un elegi
do por una determinada opción política a otra opción; 
es,- a la vez, aprol'echamiellto de ulta decisión personal 
por el grupo receptor" . els sona, aixo?, "significa t6111'
bién romper UIlO de los valores básicos de la cullura 
democrática, el respeto a la voluntad ciudadana expresa
da en las urnas, y consideremos uno de los aspectos más 
graves del fenómeno: Las motivaciones del tránsfuga; las 
más de las veces son personales, suponen prevalencia de 
intereses privados por encima de los colectivos, significan 
además, y esto es lo más grave , en términos morales, la 
ruptura de una palabra dada", important a Mallorca, 
aixo, se'n recorden, quan a aquestes iIIes els trae tes es 
feien donant-se la ma? el transfuga et dóna la ma i et 
clava un punyal del compromís assumit, de la confianc;a 
i de la fidelitat, indispensables a la vida política. 

El Sr. RuÍz Gallardón diu : "Si populares y socialistas 
se comprometen a 110 obtener en despachos y pasillos lo 
que no lograron en las urnas, como es el deseo del Parti
do Popular", a Madrid, no ho diu, pero és així, "el 
transfuguismo polÍlico se habrá acabado en España para 
siempre." 

El Sr. Matutes, amb expressions molt eivissenques, 
diu -ho diré en mallorquí, peró esta escrit en castella: 
"Enviaria afer punyetes el transfuga del PSOE que ha 
votat a favor del PP per impedir que aquell partit per
dés la majoria en aquesta comunitat autonoma." El Sr. 
Matutes I'enviaria afer punyetes, i vostes no I'envien a 
fer punyetes? Vostes, no , se n 'aprofiten, i ell se n 'apro
fita, de vostes. 

La veritat és que les manifestacions del Sr. Cañellas 
són, senyors diputats, una res posta interessada com tots 
els ciutadans i diputats d'aquesta comunitat autónoma 
saben. Anterior legislatura, manteniment de la majoria 
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per un transfuga, se 'n recorden, n 'hi ha molts que hi eren, 
i no només manteniment de la majoria, moltes altres coses, 
Llei d'espais naturals, bé, per a que continuar. Aquesta legis
latura, manteniment de la majoria, perversió de la democra
cia en el ConseIl Insular de Menorca, amb un aItre tnlnsfuga . 
"Vergonya, cavaIlers, vergonya", ha hem de tornar a dir?, ho 
hem de dir cada dia en aquest parlament? 

Vos tes saben, senyors diputats que a mi personalment no 
m'agrada carregar les tintes en e l lemes que tract , no soro 
un radica l, ha sa p , pero em subleva qu e algó que hagi 1rnIl 
la confi a n~a de l seu parlil i deis seus cOl1lpanys, que hagi 
falta t a la seva pa ra ula, que hagi enganat tots e ls ciutadans 
ser beneficiari per aquest parla me nl d'u na posició que no té 
cap a lt re diputat, a ixó m 'indigna, i 1015 vostes , d 'aquí cap 
a lla, h co nsenten, I'aj uden i e l paguen. I jo die que la n 
ex islencia d 'u na ord re imperativa, que no n' hi ha, ho diu la 

n litu ió perme l I'exis ten ia de "carro nyers " de la po líli 
ca e l que sí que és lo talme nt per mes és evita r qu tengui n 
un pro tago nísme l1línim i uns ingres o que facin desitjable 
menjar- e la carron.ya. C ree que e n aq ue t parlamenl haurí
em de dir ja: Transfugue , ba ta! H h uríem de dir, i I r 
altra pa rt , i també molt imp n ant , s' inte nte n regular les 
comissiol1s d'investigació . Pareix clar, i jo crec que no estra
nyanl a ningú, que I comiss ioll s el investigació ha n de er 
assequi bles, han de ser possibles, j pa reix lógie qu un grup 
parlam ntari puguin pJ'0posar-le ,el que pa reix absolutamenl 
il ' logic és que aquí" que pOl ser objec te de la inve tigació , la 
pugui vetar. Fa moll de temps que la democracia esta basada 
-des del lemps deis grecs- que ningú no pOl ser jutge i pa l1, 
perque normalm nt -i a Espanya e diu alió de arrimar el 
ascua a 11 sardina- e l Govern , el grup que dóna supon al 
Govern, no pot vetar una comissió d'investigació quan es 
refereix a ell, COI1l és lógic. Sé, aquí la cosa és absolutament 
contra.ria, tots els grups que no són governamentals propo
sen una aetuació, el Govern, amb un tnlnsfuga, la ( .. . ). 

La proposta que ens fa el Grup Mixt, el Sr. Pascual, jo 
cree que és absolutament normal ilógica. S'han de poder 
crear comissions d'investígació en contra de la voluntat del 
Govern, precisament per aixo, en contra de la voluntat del 
Govern . Un nombre, que és discutible, de diputats que no 
pugui ser vetat per la majoria que té el Govern ha de poder 
crear una comissió d'invetigació, després s'haunl d'exigir als 
diputats i als grups parlamentaris responsabilitat, que la 
tenen, perque els I 'han donada els ciutadans, quant a la crea
ció d'aquesles eom1ssions, peró aixo ha de ser possible. 

Hem de ser molt clars, dins la vida política hi ha una 
atmosfera enrarida, la hi pereebem tots, i molt més els que 
som polítics, i ens obliga a tots els polítics a fer un autentic 
esfor<; perque un vent frese faci net aquest enrariment. Fa 
uns dies -no sé si ha sentia per radio- retien comptes d'una 
cnqucsta sobre valoració eiutadana de diverses professions, 
saben quins n'érem els darrers? E l pOlÍtics, i la culpa és 
nostra, perque des que governen vos tes eviten que hi hagi 
Iran paren ia política perque no volen -no volem o no podem
dur aquesta transparencia perque el ciutadans la vegin , 
p~rque els eiutadans s'adonin que darrera d'aquestes parets-

alla hi ha el carrer- no hi ha cap amagatall i que les 
parets del Consolat de Mar podrien ser de vidre perque 
tots els ciutadans vessin a dins. La veritat, quan sen tia 
aquesta enquesta, em feía angúnia comprovar com ens 
valoren els ciutadans. Hem de posar en marxa mecanis
mes que permetin aelarir i fer transparent la vida políti 
ca, la possibilitat que sigui facil la creació, facil i res
ponsable, d'una eomissió d'investigació és apartar del 
món polític els trao fugues, ajudaria sense cap dubte a 
restablir e l prestigi de la política i, en definitiva, i és 
molt més important , que el prestigi de l p Iílies o la 
consideració ajudaria, a la consolidació de la democraci 
a. 

Per aquestes raons, Sr. Pascual, senyors diputats, 
nosaltres donarem suport a la seva proposta, pero en 
deim més, d'aixo, esperam que no hi hagi cap diputat 
d'aquí amb vergonya que no hi doni suport. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Alfonso . Pel Grup PP-UM, el Sr. Huguet 
té la paraula . 

EL SR. HUGUET 1 ROTGER: 

Moltes gracies, Sr. President. Senyores i senyors 
diputats. Avui no he fet cas de certs consells que se'm 
donaven perque m 'agrada afrontar la responsabilitat i 
afrontar el problema, i cree que, del debat, se'n pot 
treure el profit. Aquí s'han dit moltes coses en base a 
una proposició de Ilei que regula una serie d'aspectes de 
reforma del reglament. El que a mi m 'agradaria és que 
es donessin arguments de pes per a la reforma del regla
ment i que, sobretot, se sigui seriós i coherent a I'hora 
d'ape¡'¡ar quina ha de ser la coherencia del !lostre grup, 
perque nosaltres estal1l aeostumats aquí a emir que 
quan convé es lreuen declaracions deIs nos tres dirige nlS 
per dir que eS lan e n contradicció amb els dirigenls , amb 
el que opinen a Madrid, i quan convé lal1lbé treuen 
declaracioll deis noslre dirigents per dir que esta n 
subjectes a I'interes d'un partit nacionalista, centralista, 
que o tenen independencia perque els d'alla dicten les 
normes; ha diuen del PP i, quan convé, també els ho 
diuen als socialistes, aquesta és una veritat com un tem
ple. Segoos convé, ens volen enfrontar, segons convé, 
ens diuen que som presoners de les decisions de Madrid 
-enredar-nos entre tots-. Peró anem al fons de la qüesti
ó, que és la reforme del reglament, no el seu articulat, 
del qual tampoc dcfugiré el debat, i esper pode r mante
nir aquesta erenila t en ello de la veu, cree que ho 
aconseguiré, cree que seré capac; d'aconseguir-bo, enca
ra que s'hi hagin dites moltes mitges veritats per uns 
grups i per altres, sota el meu entendre, sota el d'un 
aItre, pot ser que no sigui n mitges veritats. 

El reglament d'aquesta cambra va ser aprovat per 
consens de totes les forces polítiques, va ser fruit d 'una 
reforma del reglament a la legislatura passada, feta entre 
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totes les forces polítiques i per consens, sense que hi hagués 
cap interes partidista d'un grup sobre un altre. Aquesta 
proposició va venir amb un debat a aquesta cambra, com 
molt bé ens ho recordava el Sr. Orfila, hi va ser debatut i, 
també amb la votació, democraticament V1 ser rebutjada una 
modificació del reglament de manera uniló.:eral. A<.;o va 
succeir en aquesta cambra. En aquesta cambra es va posar en 
marxa la Comissió de reforma del reglament, que és I'encar
regada d'interpretar i, en el seu cas, de reforma el reglament, 
i aquesta comissió, d'una manera democratica, també va 
prendre una serie de determinacions. 1 nosaltres, com que 
hem de sr coherents, almenys aquí, en el nostre grup, en els 
nostre debats, des del 93, quan hi va haver aquesta proposici
Ó, fins la Comissió de reglament i també avui, jo repetiré les 
mateixes paraules que vaig dir el 93, les quals van ser dites 
després pel nostre portaveu, el Sr. Jaén, dins la comissió, les 
tornaré a repetir avui, perque són les mateixes: El tema del 
transfuguisme té una solució molt clara, ja ho vam dir i ho 
tornam a dir, modificar la L1ei organica general electoral. 
Amb aquesta modificació, introduint modificacions a la L1ei 
organica electoral, la L1ei general, el tema del transfuguisme 
queda resolt, i per favor, siguem seriosos, quan rallem de 
transfuguisme en aquest parlament, no rallem de transfuga 
en singular, rallem de transfugues en plural, jo Ji dic que 
vos te en fara les consideracions que vulgui, no rallem que si 
una cosa es diu al carrer i I'altra aquí-damunt, segons con
vengui, per no marejar ara la perdiu, perque, sen se anome
nar noms, hi ha hagut parlamentaris que m 'han dit: Per a 
nosaltres al Parlament no n'hi ha un, de transfuga, i no són 
del nostre grup els que m'han dit a<;o, pero bé, no en parla
rem, i si hi ha algú a qui la pell pica, que surti i ho digui. 
Molt bé, no en rallem en singular, rallem-ne en plural. 

El que m'ha semblat és que el Sr. Pascual, que és qui ha 
proposat aquesta reforma, tenia una obsessió adinerada o de 
"dobbers", com en diuen a Mallorca, o de "dublers", com en 
deim a Menorca. Ido mirin, el tema de les retribucions al 
Grup Parlamentari Mixt va ser resolt a la legislatura passada 
amb una proposta feta pel president del Parlament de la 
legislatura passada, per qui va ser el fundador del seu partit, 
i va ser una pro posta acceptada per unanimitat, per consens, 
perque les reformes del reglament o es fan per consens o no 
duren, sinó que queden al paire de les majories de torn, i 
miri quines coses més curioses, que quan I'actual Grup Par
lamentari PP-UM, I'actual grup parlamentari PP-UM, sorgit 
de les urnes sota una IIista única i tancada PP-UM, treu)l 
diputats PP-UM, un sol grup parlamentari, un sol grup, té 
una majoria absoluta que hauria pogut tirar pel camí del 
mig i fer aquelles reformes del reglament que la majoria 
absoluta donaven a les seves mans, que n 'haurai tengut in
convenient? Hauria estat un autentic disbarat, hauria estat 
un autentic disbarat, perque una reforma del reglament ha 
de ten ir una supervivencia en I'espai, en el temps i en les 
persones i en les circumstancies puntuals i concretes que els 
esdeveniments parlamentaris don in, perque, si no, farem 
reformes de reglament en funció de quin és I 'arc parlamen
tari en un moment determinat. 

Majories espúries a diferents institucions. Aquest 
debat s'ha fet, s'ha tingut. No reproduirem aquí parau
les ja dites, pero I'avantatge d'un parlament és que tot 
el que s'hi diu queda gravat, I'avantatge deis plenaris 
d'una institució és que tot el que s'hi diu consta en acta, 
i si aquesta institució té la mala costum -s'ha d'entendre 
bé, la bona costum- historica, com la té el consell insu
lar, les actes són transcripció del que s'hi diu. Molt bé, 
Sr. Alfonso, jo li ho he de refrescar, i no estic justificant 
res, perque quan a cosa ve rodada ja no valen justificaci
ons, per tant, no estic justificant res, pero aquí vaig dir 
el que vaig dir, i torn a dir el mateix: Abans de presentar 
la moció de censura al consell insular, vaig demanar que 
es fes un pacte PSOE-PSM que garantís que tenien sis 
vots dins el consell insular, i que si a<;o es donava, 
aquest senyor no presentava la moció de censura, i no 
cree que ningú d'aquí em faci mentider, no crec que 
ningú d'aquí em faci mentider, no ho crec. 

Vaig dir que abans de presentar la moció de censura 
-escolti bé, Sr. Gómez i Arbona- hi havia una circums
tancia de transfuguisme no provoca pel PP, perque, que 
jo sapiga, no va presentar-se a les lIistes del PP, van 
mantenir-Io vostes vuit anys a I'alcaldia d'un poble molt 
concret de Menorca, historic del seu partit, secretari 
general de relacions institucionals del seu partit, de 
I'executiva de les IIIes Balears, per tant no em vengui 
amb histories, la se va procedencia és seva i són vos tes 
qui van fomentar aquest ( ... ), i seva és la responsabilitat, 
i seva és la responsabiJitat. Seran criticables després tot 
el que vulguin, les operacions fetes, pero que hi va haver 
una proposta clara, \Iampant i contundent i per escrit de 
pacte, que es garantien els sis, com ja va passar a una 
dimissió que hi va haver anteriorment del Sr. Tirso 
Pons, el qual s'hi va tornar a presentar, pero va 
recompondre's la majoria, si aquesta vegada s'hagués fet 
exactament igual, no hi hauria hagut moció de censura. 

Una altra qüestió que s'ha de tenir en compte, i 
entram en la reforma del reglament, és que el reglament 
actual que té aquesta cambra, aquesta reforma preveu 
solucionar la situació actual produlda en aquest parla
ment, i si a una altra legislatura es produeixen situacions 
diferenciades, que en fem? Jo crec, sincerament, que no 
hi ha res que sigui permanent i que no hi ha res que no 
es pugui reformar, pero un reglament reformat unilate
ralment en funció de les circumstancies i de les conveni
encies polítiques, siguin de qui siguin, aquestes conveni
encies pOlÍtiques, és un mal que no ens podem perme
tre, com a parlamentaris, acceptar. Per a<;o, no perdem 
nosaltres la vergonya, ni tan sois ens en feim a prop. 

1 acabarem amb el debat aquí, a les I\les Balears. No 
m 'agafaran treient casos de transfuguismes historics al 
nostre país i a qui han beneficiat perque crec que no és 
bo, crec que cadascú ha de respondre davant la seva 
societat i davant els seus electors deis seus actes, i que 
res serveix per exculpar actuacions o actituds si ens 
fonamentam en altres actuacions o en altres actituds que 
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són exactament igual de reprovables. Aquí no estic justifi
cant el transfuguisme, perque no el justificaré mai, de princi
pi, mai, pero és allo de la paraula evangelica: D'aquí cap 
alla, qui estigui net que tiri la primera pedra d'haver canviat 
altre tipus de majoria a altre tipus d'institució. Moltes graci
es. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Huguet. 

Intervencions en contrareplica? Sí, Sr. Pascual, té la 
paraula. Entenc que fa la intervenció en torn de replica als 
grups que han fet torn a favor de la presa en consideració. 

EL SR. PASCUAL I AMORÓS: 

Sr. Pre ident, senyores i 'enyors dil ulal . Mentre escolta 
va, sob reLOt la darrera intervenció del Sr. Huguel, m'he fel 
e l propo il de no parlar de I'ac tual, i n ha faré. rec qu hi 
ha gen l aq uí a la qual a la millor convé que no ho faci, no 
ho faré. 10 vull i el nostre grup -els quatre que som aquí, 
cree que puc parlar en nom deIs quatre que som aquí- vol 
una reforma del reglament per consenso Si hem dut aquí 
aquesta proposició de lIei de reforma és perque va fracassar 
I'intent que la Comis~ió de Reglament envestís per ella 
mateixa una reforma del reglament. Sessió celebrada dia 8 de 
mar~ de 1994, perque el Partit Popular no va voler que la 
Comissió de reglament fes una ponencia i el reformas, no ho 
va voler, i davant la injustícia d'aquest reglament, davant la 
incentivació al transfuguisme d'aquest reglament, no ens ha 
quedat més remei que dur aquesta proposició de lIei a aquest 
parlament, pero nosaltres ... , escolti, els propos un tracte, no 
sé si el PSM i EEM hi estara d'acord, Partit Popular i Partit 
Socialista, posin-se d'acord en la reforma del reglament i jo 
proposaré al meu partít que I'accepti; posin-se d 'acord vos
tes, tots dos, no sé que n'opinira el PSM i EEM, vostes 
posio-s'hi d'acord. 

la em basta amb vostes, no és que tenguem ganes, o jo 
personalment no en tenc ganes, de fer res de tot aixo. es 
tracta de cercar-ne el consens i que s'hi facin totes les esme-

l' nes que s'hagin de fer, a aque t reg lament , i que si din la 
p nen i e veu que s'han envestir noves coses que no estan 
co ntemplades en aque ta reforma que duim avui aquí, que 
les hi 1 osin, que es revi i el reglamen t en funció de la silua
ció acia l que es viu avu i, e l transfugu i me no el vol ningú, 
Sr. Huguel, ningú, i Yo. te avui , Sr. Huguel, no ha parlat en 
nom ele l Parti! Popular, i vull sumar-me a l que ha di! e l Sr. 
Orfila no vull lIevar- ne la paternilal voste ha actua l en nom 
del partí t "ca nyellista ." Aquí avui, no ja en el tern a del 0 '7, 
si nó en e l lema del U'3n fugu isme, ha parla l e l parti! "canye
lIisla", n ha par lat el Partit Popular. supos que hi esta d 'a
cord, r. Orfíla amb aixo, perque é cIar que aquí e l Partit 
Popu lar, més avia l, el partit "canyelli la" fa to l el que el 
Part ít Popu lar, a Madrid , critica a qui governa alla. i la seva 
justificació és dir que alla 110 ho ran , pero a ls c iutadans a íxó 
e ls és igua l, si els iutadans no vo le n lra nsfuguisme a ixo els 

~ és, igua l, aquesta és la qüestió . que hem de fer? Hem de 

L 

Huitar, hem de desincentivar el transfuguisme o no 
I'hem de desincentivar? La próxima legislatura. No estic 
parlant de ningú en concret, de ningú que sigui aquí 
dins, estic parlant de la proxima legislatura, per arribar 
a un consens, perque no hi hagi problemes, per arribar 
al consens; proxima legislatura. Pero, no, senyor. Aquí, 
he d'agrair als grups parlamentaris Socialista i PSM i 
EEM el seu suport, vull dir que els l'he d'agrair, i no 
tenc per que agrair-Ios-el, perque aixo és una causa 
justa, senzillament. L'únic que jo aquí he fet ha estat 
defensar una causa justa. 

En canvi, la intervenció del Sr. Huguet, en nom del 
partit "canyellizta", m'ha semblat una intervenció des
graciada, Sr. Huguet. Voste diu que vol solucionar el 
transfuguisme, que hi vol una solució, i diu que s'ha de 
modificar la lIei organica, és que com que no ho podem 
fer nosaltres, aixo ens justifica?, no hem de fer nosaltres 
al\o que podem fer, que és reformar el reglament?, és 
que si reformar el reglament i en lIevam les 206.000 
pessetes que aproximadament que se'n duu un diputat 
transfuga, a la proxima legislatura més del que augmen
ti, si en llevam aixo o una part molt important d 'a ixó, 
no fem un bé al país, no fem un be a les Illes Balears 
amb aixo?, no ho troba, voste?, és que voste creu que 
és molt edificant que un diputat tn'msfuga parli al debat 
de I'estat de...la Comunitat?, creu que és edificant aixo 
davant Ca ciutadania?, davant·tots aquells senyors que 
creuen en la democracia i que quan posen una papereta 
dins I'uma elegeixen uns representants que el represen
taran a ell, al partit que representen?, creu que aixo és 
edificant, Sr. Huguet? Francament, Sr. Huguet, aixo és 
un signe de debilitat al final, un signe de debilitat,per
que sí el partit "canyellista" tengués la seguretat de 
guanyar les eleccions no necessitaria transfugues per a 
la proxima legislatura, i com que és un signe de debili
tat, vostes ja esperen, en la próxima legislatura, cercar 
un transfuga per poder governar amb ell. Moltes grad
es. 

(Remar de IJeus) 

(El Sr. Vice-president primer substitueix el Sr. Presi
denl en la direcció del debat) 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Pascual. Per part del PSM i EEM, té la 
paraula el Sr. Orfila. 

EL SR. ORFILA 1 PONS: 

Gracíes, Sr. President. Arguments de pes, reclamava 
el Sr. Huguet per poder votar aquesta proposició de lIei 
que presenta avui el Grup Mixt, arguments de pes, i el 
Sr. Azoar demanava un compromís contra el transfu
guisme perque la política no es converteixi en un nego
ci, arguments de pes quan el PP exigeix del Govern més 
facilitats per crear comissions d'investigació, exactament 
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al10 que proposa avui el Grup Mixt amb la seva proposició 
de lIei, i el Sr. Huguet considera que els ar&uments del Sr. 
Aznar no són de pes?, que els arguments d'Alvarez Cascos, 
que els arguments del Sr. Trillo no són de pes? Quin pes té 
per al Sr. Huguet la política que impulsa el Sr. Aznar? 

El Reglament s'ha de reformar per consenso Es posi, Sr. 
Huguet, dins la pell del Sr. Pascual -i perdó per l'expressió, 
Sr .. President-, quin consens més ample es devia imaginar 
que aconseguiríem quan tenia coneixement d'aquestes decla
racions fetes pels maxims dirígents del seu partit, en el sentít 
exacte que elI proposa aquí, afusellant en la se va proposta ... , 
hem parlat de paternitat, la paternitat sempre és putativa, Sr. 
Pascual, voste ho deu saber perfectament, com tots nosaItres, 
que la paternitat del contingut de la P:opo<;ició de lIei del 
Grup Mixt era afusellada pnlcticament, de manera absoluta, 
de les pro postes que el PP ha presentat al Congrés deis Oi
putats. No havia de ser aquest el consens si des d'aquí s'ac
tués amb lógica. 

Sr. Huguet, que transfuguisme n 'hi ha, i n 'hi ha hagut 
molt, hem d'estar d'acord tots. Peró estam o no d'acord que 
el transfuguisme s'ha d'erradicar? Estam o no d'acord, per
que la política no es converteixi en un negoci, com diu el Sr. 
Aznar, que s'han de prendre mesures per desincentivar-lo, 
per fer-Io menys atractiu, per dificultar-lo? Estam d 'acord? 
Ido posem fill a I'aguna, no per a aquesta legislatura, per la 
que ve. Perque hem tingut un Ricci, i hem tingut un Peralta, 
i tindrem un x a la propera legislatura si tenim prou mala 
sort perque així sigui. 

Sr. Huguet, nosaltres el desafiam. No la votin, no la pren
guin en consideració, aquesta proposició de lIei avui, no ho 
facin; pero dema que sigui de vos tes que surti la iniciativa de 
convocar novament la Comissió del Reglament d 'aquesta casa 
-eh, que no?-, d'aquesta cambra, per discutir la possible 
reforma del Reglament en dos sentits: que sigui possible 
crear comissions d'investigació sense el suport de -la majoría, 
exactament allo que proposa el Sr. Aznar a Madrid; i que es 
prenguin mesures que desincentivin, dificultin, facin poc 
atractiu l'exercici poIític del transfuguisme. S'atreveixen? Hi 
ha qualcú que tengui por de ser investigat? Hi ha qualcú que 
tengui por que l'investiguin perque es descobreixin no sé 
quines coses? Jo record que en la Comissió del Reglament, 
quan tractavem la possibilitat de reformar el Reglament per 
fer comissions d 'investigació, em vaig recordar del Sr. Jaén, 
que després era el portaveu en aquella comissió del Grup 
Popular, que en aquesta qüestió de les comissions d'investi
gació i de la por de ser investigat s'hauria de posar a la prac
tica la decisió d'aquell jutge, que davant un presumpte pare, 
que es trobava amb un embaras no desitjat i poc reconegut, 
en negar-se a fer-se la prova de I'embaras, el jutge havia 
optat per dir-Ii "voste és son pare". I li vaig dir en el seu 
moment "Sr. Jaén, son pare és voste", son pare és el Grup 
Popular. Crec que és així de ciar. Quan un té por de ser 
investigat sap que té cosa a amagar. Facilitem que es crein 
comissions d'investigació. Quin problema hi ha? El que 
vostes demanen a Madrid fem-ho aquí. Com s'ha de tenir 
doble lIenguatge? Com poden mantenir una doble política? 

Com poden defensar que aquí és bo alIo que alIa és 
incorrecte? 

I un comentari a I'expressió que ha fet el Sr. Huguet 
referida al Consell Insular de Menorca. És cert, el conse
lIer transfuga era d'un determinat partit, el Socialista, és 
cert. Pero qui va treure profit del seu transfuguisme va 
ser un altre, i no ens venguin amb histories, el Sr. Hu
guet no hauria presentat la moció de censura al Consell 
Insular de Menorca si s'hagués donat un pacte PSOE
EEM. Sr. Huguet, 4 del PSOE i 2 de l'Entesa, 6; 6 del 
PP i el transfuga que havia afirmat per passiva i per 
activa que la seva feina principal seria fer mal al partít 
del qual acabava de sortir. J voste creu que es pot gover
nar amb 7 a I 'oposició i 6 al poder? Voste hi voldria 
governar, així?, creu que és possible? Hauria aguantat 
fins arribar al primer debat del pressupost. 1 aquest era 
l'objectiu, desgastar. L'Entesa de l'Esquerra de Menorca 
va deixar ciar i va remetre a I'hemeroteca de l'illa de 
Menorca que estavem disposats a donar suport a un 
govern en mi noria del Grup Socialista a I'illa de Menor
ca, i va remetre a I'hemeroteca, un suport des de fora, 
no governavem pero donavem un suport, actiu i cons
tan1. Actiu i constant, Sr. Huguet, no com el del trans
fuga que li va firmar el paper de la moció de censura, 
usurpant la voluntat deis electors que li havien aonat 
suport a I'hora de ser elegit. 

O'aquí cap alla, diu el Sr. Huguet, que tiri la prime
ra pedra qui no ha tret profit del transfuguisme. Ido, Sr. 
Huguet, jo li diré al revés: No parlem més del passat, 
no parlem més del present, jo el desafii que parlem del 
futur, i que ho facem des d'una actitud constructiva, 
positiva: Volem o no que les mesures que el PP, que els 
dirigents del PP proposen al Congrés deis Oiputats 
s'apliquin per tot? La lIei de l'embut, o és igual per 
tots? Quina de les dues opcions, Sr. Huguet? Si estam 
d'acord que es puguin crear comissions d'investigació 
sense el suport de la majoria al Congrés deIs Oiputats, 
jo el desafii que proposem que aquí es faci el mateix. 
Acab, Sr. Presiden1. Si estam d'acord que es prenguin 
mesures contra el transfuguisme, perque com diu el Sr. 
Aznar, perque la política no es converteixi en un nego
ci, no pensem, perque ac;o seria demagogia i ac;o seria 
dir una mentida, que ac;o només succeeix quan es parla 
del Congrés deis Oiputats, perque aquí pot succeir una 
cosa molt semblant, i tristament en aquest parlament 
hem ballat al so que ens ha tocat el transfuga de torn 
vuít anys. La credibilitat de les institucions depen de la 
credibilitat deIs polítics que les componen, i tristament 
aquestes practiques no contribueixen afer més creíbles 
ni les actuacions de determinats grups polítics ni, el que 
és més trist, de les institucions. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Orfila. Pel Grup SOCIALISTA el Sr. 
Alfonso té la paraula. 
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EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEV A: 

Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr. Huguet, 
quina papereta li ha tocat! Li ha tocat la loteria de defensar 
el bou del transfuguisme. Difícil, molt difícil; és molt difí
cil perque voste necessita internament justificar J'injustifica
ble. ]0 ho entenc. Voste no admet la seva situació, interior
ment, des del punt de vista etic, no admet la seva situació al 
Consel! Insular, i necessita sortir aquí i contar histories, i 
justificar-la. ]0 n'hi contaré una, d'historia, i a més no la sé 
de paraula ni me J'han contada, hi era. 

El Sr. Peralta -que em sap greu que no sigui aquí; avui 
hagués passat gust de veres que hagués estat aquí-, el Sr. 
Peralta dia 24 d'agost de l'any de marres que es va treure la 
moció de censura, el 1991, al Consell Insular, estava acordant 
amb mi -m'he posat primer perque no digui- i el Sr. Mol! la 
solució deIs problemes interns polític del partit també. Es 
va arribar a un acord, ens va donar la ma, pero ja havia 
pactat amb voste , i voste havia pactat amb ell . 1 no ho ama
gui, voste havia pactat amb ell i ell havia pactat amb voste, 
i ja no n 'hem de parlar més, era així, perque el dia següent, 
dissabte, en els mitjans de comunicació estava dient que 
rompia amb el PSOE i se n'anava de viatge. No esta va firma
da la moció de censura, evident, no hi estava. No som tan 
beneits . Pero el pacte que va fer; va rompre el Sr. Peralta la 

- paraula, va romp're els acords, ningú I'obligava. 1 sobretot va 
fer una cosa, vos tes feren una cosa que mai no havien d'ha
ver fet, aprofitar-se d'aquesta situació, aprofitar-se d'una 
situació que feia variar les majories popu/ars al Consell Insu
lar. 1 ho ha de reconeixer, i voste es troba incomode, perque 
jo li he de reconeixer que la se va historia és una historia de 
lIuita etica, Sr. Huguel. El que passa és que la política de 
vegades ens fa fer coses que no voldríem fer. Aprofitar-se 
d ' un tnlnsfuga, ho he dit moltíssimes vegades, ho hagi fet el 
meu partit o un altre, és una de les principa/s corrupcions de 
la vida democratica. Així de ciar, perque darrere aixo no
més hi ha interessos privats, interessos de manteniment de 
poder, interessos d'aprofitar-se del poder. 

La meya impressió del debat d 'avui és que tots estam 
d'acord, tots . El Sr. Huguet no ha tengut coratge de defensar 
u na postu ra contraria. No n 'ha tengut, de coratge; ha inten
tat justificar J'injustificable, pero res més. Pero que les situa
cions d'interessos i de poder fan que un grup no pugui fir
mar aixo. ]0 discrep absolutament que el Partit Popular 
tengui dos llenguatges. No, s'equivoca, Sr. Pascual, tenen un 
sol l!enguatge, pero aquí és un, a Madrid un altre, pero és 
el mateix lIenguatge "ens interessa governar", aixo és el seu 
l!enguatge, i per aixo no hi ha cap tipus de barrera, ni etica, 
ni política ni democratica, "volem governar", i punt: aixo és 
el lIenguatge del Partit Popular. Per tant només hi ha un 
Ilenguatge, i si no, s'hi fixi, aquí on governen el lIenguatge 
és un, aquí on no governen el lIenguatge és el contrari, un 
únic, cercar el govern. 1 I'exemple, no vull treure coses de 
fora, pero I'exemple tí pie d'aquest doble, triple, quadruple 
lIenguatge, que només és un, "volem governar, volem seure 
als sillans, és Hormaechea, és Cantabria, és I'exemple més 
típic del que vol el Partit Popular: governar. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Alfonso. En torn de contrareplica el Sr. 
Huguet té la paraula. 

ELSR.HUGUETIROTGE~ 

Sr. President, senyores i senyors diputats . De bon de 
veres he d'agrair els silencis del portaveu PSM 1 EEM 
en una serie de preguntes formulades aquí, perque com 
que el conec, sé que si havia de respondre, havia de 
respondre la veritat, i la veritat haguera estat massa 
dura, en una serie de preguntes que s'han fel. 

Sr. Pascual, quan aquest portaveu o qua/sevol altre 
del nostre grup parla en aquesta tribuna, no representa 
el "partit canyellista ", perque que jo sapiga ni existeix 
ni esta registrat; representa el Grup Parlamentari PP
UM, que es va presentar en una coalició electoral amb 
lIista única i tancada; i a«;o és el que representa aquest 
portaveu, Grup Parlamentari PP-UM. Punt primer. 

Punt segon: El cinisme no és una virtut. diuen, i és 
ben cert, és un defecte. Aquí s'han fet expressions que 
no es corresponen a la veritat. Al debat de I'estat de la 
Comunitat varen parlar diferents diputaJs i diputades, 
alguns d'ells de grups parlamentaris concrets, i alguns 

- altres que pertanyien a un grup parlamentari i que es 
varen passar al Grup MIXT, i d'aquests n'hi ha tres. Per 
tant no només un va parlar, sinó que n 'hi va haver més 
que varen parlar. Aquesta és la realitat, i tota la resta és 
fer volar coloms amb un interes molt concret, amb una 
persona molt concreta, amb una actitud també molt 
concreta, pero que no interessa després anar més avall, 
a davallar més. No li dic que sigui el seu cas, es presenta 
per una formació política, i que al lIarg de tota la legis
latura s'integr~ a un altre partit polític, se'n va d'un 
partit polític, forma un altre partit per presentar-se al 
Parlament, s'integra una altra vegada en aquell partit 
polític que va abandonar. A~o és un cas de sortida i 
( ... ), bé, a«;o és una responsabilitat personal, i no n 'hi 
ha més a fer. Pero aquí hi ha diputats que varen anar 
en una Ilista única i tancada, un diputat concretament 
del Partit Socialista, que es va presentar baix les sigles de 
PSOE, i que es va passar al Grup Mixt; i uns altres 
diputats .. . -no, Sr. Alfonso, el Sr. Peralta va fer exacta
ment el mateix que va fer el Sr. Damia Pons, que es va 
passar del PSM a Grup Mixt independent i després .. . 

(Remar de veus) 

EL SR. PR~SIDENT: 

Prec silenci, per favor. 

EL SR. HUGUET 1 ROTGE~ 

Dins el Grup PP no hi éso Després ... 
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Padem continuar? 

EL SR. PRESIDENT: 

Té la paraula, Sr. Huguet. 

EL SR. HUGUET 1 ROTGER: 

Moltes gracies. I per tant aquí del que es tracta és de la 
reforma d'aquest reglament. L'únic que passa que s'aprofita 
la reforma del Reglament, amb una circumstancia en con
cret, per poder treure el debat de marres que ja hem tingut, 
i el podem tenir tantes vegades com faci falta. Per aixo li die, 
la virtut d 'aquest reglament, que és el que ens ocupa, i no 
insistiré en ell, és que és un reglament que esta consensuat, 
i aprovat per unanimitat de tates les forces polítiques i de 
tots els representants . Aquesta reforma que es pretén fer, i 
que ja es va fer dins una comissió, es va veure que aquesta 
unanimitat no existia, per tant no insisteixi. Quan es torni 
donar aquesta unanimitat es podran fer les reformes del 
reglament que es creguin convenients i neeessaries . 

Referent al portaveu del grup de I'Entesa de l'Esquerra, 
que vol que ti digui? ]0 cree que avui ha tra"it el seu discurso 
Sol ser un discurs rigorós, i poques vegades ( .. . ) un cert l/en
guatge, una prosa bastant fluIda, pero avui fa bastant de 
demagogia . ]0 intentaré almenys demostrar-ha. Que vos tes 
estaven disposats a donar suport al candidat del Partit Socia
lista? Ac;o va ser el que va fer que la investidura del presi
dent del Consell Insular de Menorca de l 'any 1991 fos el Sr. 
Albert Moragues, per aquest pacte escrit amb vostes, de 
suport d 'ells, que tenien 5 consellers, i de nosaltres que en 
teníem 6. És ver o no és ver? És ver, a~o és el pacte. Molt 
bé. Quan es produeix aquest fet -em sap greu entrar aquí, 
pero hi han entrat vos tes- el que els parla ve i diu "si es 
manté el pacte de sis, i vosaItres firmau un pacte de governa
biJitat entre vosaltres sis, nosaltres no presentarem". ]0 Ji 
recoman , Sr. Orfila, que lIegeixi I'acta -no són paraules, esta 
escrit- del plenari de la moció de censura, i vaig sol, licitar, no 
7, no, nosaltres som sis ... 

EL SR. PRESIDENT: 

Pree silenci, per favor. ContinuI, Sr. Huguet. 

EL SR. HUGUET 1 ROTGER: 
'. 

Veu com voste fa demagogia? Veu com aquí em fa una 
cosa i afora me'n fa una altra? Veu eom aquí fa una cosa 
i a fora en fa una altra? Veu com aquí em reeoneix, diu 
unes coses, i afora me'n reconeix unes altres? Que ha veu, 
Sr. Orfila? No m 'estiri la lIengua, jo ti dic que sortís aquí a 
dir el que m 'ha dit vegades, de la consideració que tenen 
aquí els diputats que se n'han anat d'un grup parlamentari 
a un altre per al seu grup, quina consideració tenen. Se m'ha 
fet a mi, jo no m'he atrevít a dir-ho. Vull que voste la faci, 
no l'ha feta, aquesta consideració, també s'ha sumat a rallar 
d'un, qua n a altres 1I0es ha rallat d'altres . 

Mirin, jo crec que estam en aquest moment a un 
debat que el que importa no és tant la reforma del Re
glament eom tornar encendre el foc del transfuguisme. 
Aquesta és la realitat, la resta és secundario 1 aixo, hem 
de ser prou honrats i honests per reconeixer-ho -sí, no 
facin "no, no"- perque aquesta reforma del Reglament 
es produeix qua n la legislatura passada, i el Sr. Alfonso 
amb a~o fent ostentació del que ell coneix en aquest 
parlament, la reforma del Parlament se sustenta precisa
ment per un canvi i una unanimitat, impulsat pel presi
dent del Par/ament anterior, quan el Sr. Ricci es va 
passar d'un grup a I'altre; i es fa la reforma del Regla
ment, en aquell moment; i vostes repassin el Diari de 
Sessions i veura que totes les justificacions eren per 
evitar aquestes situacions. 

En aquest moment , que hi ha una altra situació, no 
es planteja tot d'una la reforma del Reglament, quan es 
produeix aquesta situació, no. Quan es produeix aquesta 
situació, la reforma del reglament es planteja en el 93, 
per primera vegada, pel PSM, en el 93, pero no en el 91 
ni en el 92, perque el cas Ricci era similar al cas Peralta , 
el cas Peralta similar al cas Ricci, i estava solucionat amb 
I 'anterior reforma. Quan es plan teja de bon de veres la 
reforma? Quan dos altres diputats passen al Grup Mixt, 
varien en un moment determinat aquestes majories, hi 
ha d'haver unes redistribució de le~ comissions, hi ha 
d 'haver una redistribució de representativitat, i cada 
parlamentari per si mateix amb dret individual que li 
coneedeix la Constitució té aquests drets adquirits, que 
són invulnerables. Per a~o es presenta aquesta reforma. 

EL SR. PRESIDENT: 

Acabi, Sr. Huguet. 

EL SR. HUGUET I ROTGER: 

1 acabem, Sr. President. La reforma del Reglament, 
com s'ha dit aquí, és un tema prou seriós, que o es fa 
de manera consensuada, o sempre sera interessada per 
un grup poJítie, i no dic qui sigui el més interessat en 
reformar o no reformar. Una reforma d'un reglament 
que no sigui per unanimitat sempre estara subjecta a les 
vel 'leitats de les majories circumstancials que es puguin 
formar en un moment o un altre. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Huguet. Sr. Pons, té un torn d'al·lusions 
de dos minuts. 

EL SR. PONS I PONS: 

Sr. President, em bastara i em sobrara. Una vegada 
el Sr. Peralta va intentar el mateix que el Sr. Huguet, i 
el vaig haver d'advertit que jo no he estat, ni som, ni 
seré, l'orinal de la dreta. Pero veig que el Sr. Huguet no 
ho va entendre, aixo. I en vista que diu que jo vaig actu-
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ar igualment que el Sr. Peralta, li voldria que tenc el compte 
848, dígit 40, de La Caixa, de Campanet, on convé que em 
facin els ingressos pertinents, perque he vist un Ferrari Tes
tarossa que em fa molta i¡'¡usió. Moltes gra.cies. 

(Rialles) 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Pons. Acabat el debat... 

EL SR. VID AL 1 JUAN: 

Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Sí, Sr. Vidal? 

EL SR. PRESIDENT: 

Una qüestió d'ordre en consulta . Puc explicar el meu vot? 

(Remor de veas) 

És una simple consulta. 

EL SR. PRESIDENT: 

S'havia d'haver advertit anteriorment. No obstant aixo, 
tendra un torn de fixació de posició . 

EL SR. VIDAL l JUAN: 

Moltes gracies, Sr. President, senyores i senyors diputats. 
Vull que quedi constancia, i agraesc la condescendencia del 
Sr. President, que és així; vu\l que quedi constancia que el 
meu vot no té res a veure amb tot el que s'ha dit aquí, per 
uns i pels altres, de situacions passades, i que jo votaré en 
consciencia de cara al futur, tal com pretén aquesta proposi
ció de lIei que avui hem de decidir si es pren o no en consi
deració. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Vida\. Passarem, ido, a la votació, i en conse
qüencia deman a la Cambra si pres o no en consideració la 
proposició de \lei de la qual es tracta. 

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

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

Abstencíons? 

28 vots a favor, 28 en contra. Empat, passam a segona 
votació . 

Senyores i senyors diputats que voten a favor, es 
volen posar drets, per favor? 

Sen yo res i senyors diputats que voten en contra? 

Sen yo res i senyors diputats que s'abstenen? 

28 vots a favor, 28 en contra, cap abstenció. Empat 
en segona votació. Se suspen la sessió. Recomen\a la 
sessió i passam a tercera votacióo 

Senyores i senyors diputats que voten a favor, es 
volen posar drets, per favor? 

Senyores i senyors diputats que voten en contra? 

Abstencions? 

28 vots a favor, 28 en contra, cap abstenció . En con
seqüencia no es pren en consideració la Proposició de 
L1ei 3263. 

l esgotat I'ordre del dia, canelau la sessió. Gracies a 
tots. 

.' 
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