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EL SR. PRESIDENT: 

Senyores i senyors diputats, bones tardes a tots. Comen~a 
la sessió. Prec que seguin als seus escons, per favor. 

Pregunta RGE núm. 3845/94, presentada per I'Hble. Sra. 
Diputada Encarna Magaña i Alapont, del Grup Parlamenta
ri SOCIALISTA, relativa a pobles on s'han creat unitats 
d'actuació i centres específics d'atenció a la dona. 

El primer punt de I'ordre del dia correspon a preguntes, 
i veurem en primer lIoc dues preguntes que varen quedar 
ajornades de la sessió passada de dia 15 de novembre, i són 
en primer \loe la pregunta 3845, de la diputada Sra. Magaña 
; Alapont, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a 
pobles on s'han creat unitats d'actuació i centres específics 
d'atenció a la dona. Té la paraula la Sra. Magaña. 

LA SRA. MAGAÑA l ALAPONT: 

Gracies, Sr. President. Sra. Vice-presidenta del Govern, 
el president d'aquesta comunitat autónoma, en el balan¡; que 
va fer de I'estat d'aquesta autonomía va dir que s'havia avan
c;at molt en el tema de la dona. Jo només volia demanar-li 
a la vice-presidenta, com a responsable ele la Comissió Inter
departamental, a quins pobles o quines ciutats d'Eivissa o 
Formentera s' han creat u nitats d 'actuació i centres específics 
d'atenció a la dona. Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Magaña. Té la paraula la vice-presidenta, 
Sra. Estaras. 

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

Gfélcies, Sr. President. Quan deim que s'ha avanc;at en el 
tema de la dona, deim que s'ha avanc;a! no només a les IlIes 
Balears, sinó que són polítiques sempre d'acció conjunta, i 
que pensam que s'ha avanc;at a la resta d'Estat i en realitat 
a tota Europa. Les polítiques mai no són d'una comunita! 
ni d ' un poble, sinó que són polítiques que de precís hem 
d'anar tots plegats. 

Quant a unitats d'actuació. la Comissió tenim alió que és 
el camp laboral o el camp social, distints camps que confor
men tots els ambits socials, fa que sigui expansiva als pobles 
que així ha demanden, on hi ha associacions de dones, o bé 
plantejam projectes que ens demanen les propies associaci
ons, o bé fent projectes a pobles específics, com ara mateix 
tenim en marxa el projecte "Endavant" a Sineu, i que d'aquí 
a poc es fara a Porreres; o projectes que tenim en marxa a 
Binissalem o als distints pobles que se'ns demanda, fins i tot 
també a les illes de Menorca i Eivissa. Moltes gdcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Estaras. Vol tornar fer ús de la paraula, 
Sra. Magaña? Té la paraula. 

LA SRA MAGAÑA l ALAPONT: 

Sí, gdcies, Sr. President. Sra. Vicepresidenta. Jo, 
quan li demano el tema de la política de la dona, li 
demano el d 'aquesta Comunitat. Jo ja sé que la resta del 
país esta fent una política diferent, perque s'han creat 
instituts de la dona i, en aquesta Comunitat no s'ha fet 
mai, en aquest aspecte res, apart d'aquesta Comissió 
Interdepartamental que no sabem mai com funciona 
exactament, perque vostes no ens ho han explicat en 
aquest Parlament. 

De totes maneres, jo li vull dir que jo li demanava 
quins pobles d'Eivissa i Formentera, perque el Presi
dent, en el seu discurs feia referencia que s'havia avan
c;at molt i que a Menorca i a les illes menors s'havien 
creat centres específics. Voste no m 'ha contestat. Em 
voldria dir, per favor, si a Eivissa i Formentera s'ha fet 
algun centra d'aco\lida per a dones específicament? 
Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gdcies, Sra. Magaña. Té la paraula la Sra. Estaras. 

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

Gracies, Sr. President. Miri, voste no coneix la co
missió, pero el Ministeri la coneix molt bé i tots els 
organismes d 'igualtat d 'oportunitats de la dona, en re
unions moltes vegades més que mensuals, tenen reuni
ons cada mes, o cada deu o quinze dies. Per tant, no és 
cert que no funciona. Funciona exactament que la resta 
d'organismes d'igualtat d'oportunitats de I'Estat espa
nyol i, si no li han explicat, per ventura és perque vos te 
no ho ha demanat o, quan ho ha demanat, no s'ha pre
sentat a escoltar les respostes. 

Dit aixo, dir-li que a les illes de Menorca i Eivissa, si 
voste. al que s'esta referint, -perque, tal vegada, la pre
gunta no esta ben formulada o jo no I'he entesa- són 
centres socials. esta totalment coberta I'assitencia social 
a les dones en aquestes illes. En el cas de Menorca amb 
el centre assessor de la dona i, en el cas d'Eivissa amb 
els pisos que va cedir l'Ibavi, als quals es dóna preferen
cia a les dones. En el cas de Mallorca, supos que voste 
sap que hi ha el centre d'acollida de la dona i família i 
els sis pisos que es varen inaugurar de l'Ibavi. Per tant, 
en aquests moments -sempre es pot millorar- pero do
nam cobertura a les dones amb especial problematica si 
és que voste, amb aquesta pregunta, es referia al tema 
social. Si es referia a altres temes, estan igualment co
berts. Moltes gracies. 

' . 
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EL SR. PRESIDEf>H: 

Gracies, Sra. Estaras. 

Pregunta RGE núm. 4488/94, presentada per I'Hble. Sra. 
Diputada Encarna Magaña i Alapont, del Grup Parlamen
tari SOCIALISTA, relativa a transferencia de les compe
tencies referents a la dona als conse]]s insulars. 

La segona pregunta, també ajomada, és la 4488, també 
de la Sra. Magaña, relativa a transferencies a les competenci
es referents a la dona als Consells lnsulars. Té la paraula la 
Sra. Magaña. 

LA SRA. MAGAÑA 1 ALAPONT: 

Sí, gracies, Sr. President. Sé, és una pregunta que és una 
continuació de I'anterior. Jo sí que I'entenc, Sra. Vicepresi
denta . Sé molt bé que, en aquesta Comunitat Autonoma no 
s'ha fet una política de la dona com a la resta del país, i ha 
hem discutit aquí, en aquest Parlament, pero voste no hi era 
perque en aquella epoca no era diputada -no ha és ara, pero 
tampoc no ha era lIavors. Hi havia una comissió en aquest 
Parlament que tractava de fer un pla d'igualtat i que tractava 
de crear un institut de la dona, pero tot va acabar mort quan 
va acabar la legislatura, i després es va crear la famosa co
missió interdepartamental. 

Si voste em parla que a Eivissa, hi ha uns pisos que ha fet 
l'Ibavi, que estan a disposició de la política de la dona, bé, 
voste ha diu i jo la cree, pero per aixo li demano . S'han 
transferit les competencies referents a la dona als Consells 
Insulars? Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Magaña. Té la paraula la Sra. Estaras. 

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

Miri, la política d ' igualtat d'oportunitats, jo entenc, en 
aquest moment, la pot fer, fins i tot un ajuntament, i voste 
també ha sap, perque voste coneix molt bé que I'estan fent 
federacions de municipis i ajuntaments. Voste em fa aquesta 
pregunta perque després em demanara perque no els tras-

'. lIadam les partid es pressupostaries . Miri, jo cree que política 
d'igualtat d'oportunitats, a tots els camps, en el camp educa
tiu, en el camp laboral, en el camp social, en el camp espor
tiu, en el camp juvenil, en el camp rural, es pot fer sempre, 
pero no tant sois des de les administracions, sinó que cree 
que I'hem de fer tots i cadascun de nosaltres en la nostra 
viada diaria. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Estaras. Té la paraula la Sra. Magaña . 

LA SRA. MAGAÑA I ALAPONT: 

Gracies, Sr. President. Sra. Estaras, efectivament, es 
pot fer política d'igualtat en tots els camps, pero qui té 
les competencies per fer-les són vostes, el Govem d'a
questa Comunitat Autonoma i, en teoria, si no han creat 
un institut de la dona, la comissió interdepartamental és 
la que hauria de fer aquest camp d'actuació. Per tant, jo 
li demano: si vos tes no ha fan -val que a Menorca ho 
faci el Consell a través d'una comissió o d'un centre 
assessor que té- pero, per exemple, a Eivissa, que jo 
sapiga, no ho fa ningú, perque el Consell no es fa res
ponsable. Per aixo jo ti demano que em contesti. Qui és 
el responsable d'aquestes competencies? Són vos tes o 
són els Consells Insulars? I no em digui que pot fer-ho 
tothom, perque aixo ja ho sabem, que ha pot fer tot
hom, el que esta ciar és que algú ha ha de fer, i entre 
que ho fa el Consell o ha fan vostes, el que passa és que 
aquí no ho ha ningú . Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Magaña. Té la paraula la Sra. Estaras. 

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

Gracies, Sr. President. Miri, Sra. Magaña , voste esta 
parlant i no sap de que parla . La presidenta de la comis
sió de la dona som jo , i se suposa que la comissió de la 
dona té competencies a les quatre illes, i desenvolupam 
accions a les quatre illes, i intentam fer-ho , a més arnés, 
coordinats amb la resta de l'Estat espanyol i coordinats 
amb la resta d'Europa. En realitat, és el menys impor
tant que sigui una comissió de la dona -cosa a la qual 
vbste dóna tanta importancia-, que sigui un institut de 
la dona, que sigui un servei de promoció d'igualtat deIs 
drets de la dona i de I'home, i li podria donar dos-cents 
noms que hi ha al lIarg de tata Europa. 

El que és interessant és que es facin polítiques a tots 
i cadascun deis camps. Es fan des d'aquesta comissió, 
pero també estic encantada que es facin des deis ajun
taments. A més, si es fan i hi podem col·laborar, millar, 
perque quan més institucions, més administracions i 
més iniciatives privades o públiques es facin en pro de 
la dona més haurem guanyat, perque no es tracta qu e la 
comissió només faci seccions, sinó que es tracta que les 
facem tots, perque hem de canviar estructures socials. 
Moltes gracies. 

1.1) Pregunta RGE núm. 4917/94, de I'Hble Sr. Di
putat Josep MoIl i Marques, del Grup Parlamentari 
SOCIALISTA, relativa a motius pels quals s'ha esbucat 
el pont que formava part de la carretera veIla de LIuc
major. 
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EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Estaras. Passam ara a les preguntes que 
vénen dins I'ordre del dia concret d'avui, i, en primer IIoc, 
la primera és la 4917 del Sr. MoII i Marques, del Grup SO
CIALISTA, relativa als motius pels quals s'ha esbucat el pont 
que formava part de la carretera vella de Llucmajor. Té la 
paraula el Sr. Mol\. 

EL SR. MOLL I MARQUES: 

Moltes gracies, Sr. President. Sr. Conseller, en els treballs 
de neteja d'aquesta síquia de Sant Jordi, hi havia un pont 
que donava accés a unes finques conlindants amb aquesta 
carretera vora la síquia, i que ha estat esbucat, i m'agradaria 
saber per quin motiu perque, realment, a primera vista, 
sembla que no n'hi ha cap . 

EL SR. PRESIDENT: 

Gr~cies, Sr. Moll. Té la paraula el Conseller Sr. Reus . 

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

Sr. President, Se. D~putat. Resulta que la base d'aquest 
pont dins el torrent de la síquia, impossibilitava, de forma 
clara, el transvasament de I'aigua. S'ha pensat que, per evitar 
problemes, el més oportú era derruir aquest ponl. Pensam 
que hi ha comunicació suficient per a les finques que feien 
ús d'aquesta instal'lació pero, no obstant aixo, no estam 
tancats en absolut a reposar la instal'lació amb una base més 
eficient. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Reus. Té la paraula el Sr. MolI. 

EL SR. MOLL 1 MARQUES: 

Moltes gracies, Sr. President. Efectivament, s'ha fet alla 
una paret que podria indicar que lIavors s'hi pot fer un pont, 
pero. de moment, no sembla que s'hi vulgui fer. Jo recoma
naria que s'hi fes, perque I'accés que hi ha ara és molt peri
lIós. Li puc dir per propia experiencia perque, sobretot a 
I'hora de sortir d'aquestes finques, només pots girar cap a la 
dreta, cap a Sant Jordi, perque si intentes girar cap a I'es
querra, sigui cap a Palma o cap a Llucmajor, has de tancar 
dues zones de retxes contÍnues i són tres cru"'"es, tres carre
teres de les quals poden venir cotxes i constitueix un perill 
molt greu. Com a mínim, li demanaria que ho indicassin. En 
aquest moment no hi ha cap indicació en absolut, que posas
sin una indicació perque es pot produir un accident en 
aquest moment. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Mol/. Té la paraula, Sr. Reus . 

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

Sr. President, Sr. Diputat, en prenc nota, i intenta
rem donar una solució que sigui adequada. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Conseller. 

1.2) Pregunta RGE núm. 4921/94, de I'Hble Sr. Di
putat L1oren«; Rus i Jaume, del Grup Parlamentari SO
CIALIST A, relativa a legalització de I 'activitat deIs 
"manteros" . 

Passam a la segona pregunta, que és la 4921, del di
putat Sr. Rus i Jaume, del Grup SOCIALISTA, relativa 
a legalització de I'activitat deIs "manteros". Té la parau
la el Sr. Rus. 

EL SR. RUS 1 JAUME: 

Moltes gracies, Sr. President. És conegut a través deIs 
mitjans de comunicació que la Conselleria de Turisme 
va remetre un esborrany, si se li pot dir aixÍ, o docu
ment cap a la Conselleria d 'Ordenació del Territori i 
transports per tal d'intentar ordenar en un principi -
pareix que aixo seria el que se'n dedueix, o que en diuen 
els mitjans de comunicació- el transport turÍstic per 
carretera. Nosaltres valdrÍem saber exactament des de 
la Conselleria, de transports en aquest cas com a respon
sabilitat, si aquest dacument ja I'ha rebut, que en pensa 
fer· i quina opinió té al respecte. Gra.cies. ' 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Rus . Té la paraula el conseller Sr. Reus. 

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

Sr. President, Sr. Diputat, de cap manera volem 
legalitzar els manteros, així com voste ha ha dit. 
Aquests dies hem rebut ja una contestació al nostre 
projecte de decret per part de Turisme, i intentarem 
donar una solució que sigui bona per a tots els afectats, 
amb unes premisses ben ciares, que no podem nosaltres 
en una perspectiva de transports consentir il·Jícits mer
cantils, comercials. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Reus. Vol tornar fer ús de la paraula el 
Sr. Rus') Té la paraula. 



EL. SR. RUS 1 JAUME: 

Gracies, Sr. President. Jo la paraula que ha expressat el 
Sr. Conseller de legalitzar els manteros, la veritat és que em 
preocupa una mica, en funció de les contestes del seu ante
cessor a la compareixen<;a de manada per aquest diputat que 
li parla, dia 31 de mar<; del 92; i sobretot tenint en compte 
que la Conselleria de Treball i Transports aleshores va treure 
el Decret 35/1991, de 18 d'abril, que en certa manera, per 
dir-ho de qualque manera, reconduir una miqueta el tema, 
pero aquí on separava molt bé tot un tipus d 'activitats on 
determinades associacions, i em consta perque així se'ns ha 
dirigit a nosaltres, i així en tenim el document, Sr. Conseller, 
ho dic perque no es produeixin amb aquest possible decret 
que voste pugui treure a instancies, per ventura amb bona 
voluntat, de les dues conselleries. Jo no ho pos en dubte, 
pero que es puguin encobrir determinades activitats il·lícites 
que són criticades per descomptat pel grup que li parla, i per 
tot un ampli sector de comerciants que entenen que aquí es 
poden produir tota una serie d'activitats, repetesc, il·lícites 
i difícils de controlar. 

M'agradaria que tengués en compte aquesta situació, i 
abans de promulgar aquest decret o treure qualsevol normati-
va al respecte, tengués a bé un intercanvi que si fos possible 
arribas a aquest parlament, i que no fos via decret, sinó que 
fos un üpus, diguem, de \lei amb molt més pes si fos neces- _ 
sari. Gracies. -

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Rus. Té la paraula el Sr. Reus. 

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

Sí, Sr. President. Sr. Diputat, estic ben disposat a fer-li 
arribar a voste aquest decret, no obstant el vehicle legal no 
el veig pertinent, quant a forma i quant a temps; pero des
cuidi, que intentaré que vos te el vegi tan prest C0111 sigui 
possible. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Conseller. G 
1.3) Pregunta RGE núm. 491h4, de I'Hble Sr. Diputat 

Josep Alfonso i Villanueva, del Grup Parlamentari SOCIA
LISTA, relativa a consorci per salvar Bon Sossec. 

Passam a la pregunta 4916, del Sr. Alfonso i Vi\lanueva, 
Grup SOCIALlST A, relativa al consorci per salvar Bon Sos
sec S.A. Té la paraula el Sr. Alfonso. 

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEV A: 

Sí, Sr. President. De tots és coneguda la situació delica
da, economicament parlant, del I'empresa Bon Sossec S.A. 
S'ha remorejat molt dins els cercles financers de Palma que 

es feia una operació de creació d'un consorci entre 
distintes inslitucions i I'empresa Bon Sossec S.A. per tal 
de salvar aquesta situació. A aquestes remors, al que el 
parla va, no hi ha cap dubte que varen influir bastant 
unes expressions d'un regidor de l'Ajuntament de Ma
drid, precisament el de cementeris, que ja donava com 
a fet aquest consorci, o aquesta empresa mixta, o aixo. 
El Sr. Juan Valdivia va dir que a Palma ja estava aixo 
fel. Jo deman al conseller, que al mateix temps és res
ponsable del Govern deis 425 milions de pessetes inver
tits a Jardins de Repós: Es negocia la creació d'un con
sorci entre empreses, ajuntaments i altres, per salvar la 
situació de Bon Sossec? 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Alfonso. Té la paraula el conseller Sr . 
Matas. 

EL SR. CONSELLE R D'ECONOMIA l HISENDA 
(Jaume Matas i Palou) : 

Sí, moltes gracies, SI". President, senyores i senyors 
diputats. Sr. Alfonso, la resposta a la pregunta és no. El 
Govern de la Comunitat Autónoma no promou cap 
tipus de consorci d'aquest estil. El que passa és que jo 
li agraesc la seva inquietud, perque aquesta empresa 
privada o qualsevol altra pugui tenir un camí ascendent 
i no tenguin problemes, i jo crec que aixó és un esperit 
que compartim, sense cap dubte. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Matas. Té la paraula el Sr. Alfonso . 

EL SR. ALFONSO l Y.JLLANUEVA : 

Sí, Sr. President. Sr. Conseller, vos te sap que el 
nostre grup d'aquest tema ens preocupa únicament i 
exclusivament una cosa, la inversió feta pel Govern 
Autonom a través de la Societat de Capital Risc en Bon 
Sossec. És obvi que si fos una empresa totalment privada 
la nostra preocupació seria COIll una preocupació de 
qualsevol ciutada, o un poc més, perque un negoci :1I1<1S 
bé. Mentre hi hagi doblers aUlonomics -vos te ho sap, 
Sr. Conseller- nosaltres estarem preocupats per la recu
peració d'aquests doblers, i és evident que farem el 
possible -voste 110 sap - i jo cree que vostes ha haurien 
de fer, perque aquests doblers a mig termini puguin 
tornar-se reintegrar a la caixa de la Comunitat Autóno
ma. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Alfonso. No hi ha més intervencions 

1.4) Pregunta RGE núm. 3831/94, de I'Hble Sr. Di
putat Pere Sampol i Mas, del Grup Parlamentari PSM 
I EEM, relativa a causes que Impedeixen el traspas de 

I 
I 
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fundons i de serveis en materia d'instal-lacions de produc
ció, de distribució i de transport d'energia. 

Passam a la Pregunta 3831, del diputat Sr. Sampol i Mas, 
del PSM I EEM, i és relativa a causes que impedeixen el 
traspas de funcions i de serveis en materia d'instal'lacions de 
producció, de distribució i de transport d'energia. Té la 
paraula el Sr. Sampo!. 

EL SR. SAMPOL 1 MAS: 

Gracies, Sr. President. Aquesta és la darrera pregunta de 
tota una serie que han fet referencia als traspassos de com
petencies pendents, fruit de -no és la darrera, em diu el 
conseller, bé encara n'hi haunl una altra. És la dan'e ra d'a
vui-, fruit del que es va anomenar el pacte autonómico Ens 
imaginam ja la resposta, a judici d' aix í com han ana t totes 
les anteriors, peró de totes mane res hem de donar opo rtuni 
tat al conseller corresponent per contestar quines causes 
impedeixen el traspas de les competencies que vénen esmen
tades a la pregunta . Grácies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies. Sr. Sampo/. Té la paraula el conseller Sr. Matas. 

EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA I HISENDA (lau
me Matas i Palou): 

Gracies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr. 
Sampol, efectivament el sentit és el mateix. Aquesta transfe
rencia encara no ha estat considerada en ponencia tecnica, 
a pesar que la Comunitat Autónoma va demanar la seva 
inclusió per al seu estudio El que passa és que estam supedi
tats al timing que ha establert la Direcció General de Coope
ració amb les hisendes territorials, del Ministeri d'Adminis
tracions Públiques, i aquesta competencia és una competen
cia que esta dins un paquet posterior de la negociació. De 
tates maneres nosaltres continuam sense cap dubte intentant 
que el procés s'acceleri, i així, malgrat siguin les dan-eres, 
també puguin ser assolides tan aviat com sigui possible. 
Gracies. 

EL SR. PRESlDENT: 

Gracies, Sr. Matas. Vol tornar fer ús de la paraula el Sr. 
Sampol? Té la paraula. 

EL SR. SAMPOL J MAS: 

Gracies, Sr. President. Sr. Matas, aquest liming ja és un 
espering indefinit, aixó no s'acaba mai. Realment aquest no 
és el moment d'obrir un debat sobre el pacte autonomic, 
pero duim més dos anys després de la seva firma, i realment 
no podem estar més decebuts, i aixo que els podríem dir, ja 
els ho deiem, que passaria aixo. Pero, miri, no aprofitarem 
I'ocasió, perque el Sr. President ens cridara I'atenció. De 
totes maneres els demanaríem que enviassen una comunica
ció al Parlament alla on es relacionassen totes les dificultats 

que s'han trobat per dur a terme aquest pacte autono
mic, i conseqüentment el traspas de competencies, i els 
seria molt útil una resolució, que per part nostra tendri
en el vot afirmatiu, per fer-se forts davant l'Administra
ció central de cara a obtenir unes competencies i, el que 
és més important, ben dotades economicament. Gracies. 

EL SR. PRESlDENT: 

Gracies, Sr. Sampo!. Té la paraula el Sr. Matas. 

EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA l HISENDA 
(laume Matas i palou): 

Gracies, Sr. President. Nosaltres, Sr. Sampol, sense 
cap dubte compartim la se va ansietat perque les compe
tencies ar ribin tan prest com sigui possible i ben dotades 
a aquesta comunitat autOnoma. No passi cap pena, que 
pel Govern d'aquesta comunitat autonoma no quedara, 
i aixo li podem assegurar. 

Respecte del que ha apuntat al final de la seva inter
venció, el que li vull dir que si és possible comprengui 
que en aques! moment, precisament el moment que 
vivim, és probablement el moment on s'intensifiquen 
d'una manera més apuntada les negociacions. En aquest 
momen! hi ha moltíssimes pon6ncies tecniques obertes 
al Ministeri que canvien cada minut. És a dir, a cada 
minut canvien les informacions que ens intercanviam, 
probablement a propostes que tenen moltes possibilitats 
de ser definitives, Intentam que abans que acabi l'any 94 
poder transferir un paquet important de transferencies, 
i en unes condicions que siguin favorables per a aquesta 
comunitat autónoma. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Conseller. 

1.5) Pregunta RGE núm. 4618/94, de I'Hble Sr. Di
putat Miquel Pascual i Amorós, del Grup Parlamentari 
MIXT, relativa a estudis sobre la residencia Joan Riera 
Cavaller. 

Passam a la Pregunta 4618, del diputat Sr. Pascual i 
Amorós, del Grup Parlamentari MIXT, relativa a estudis 
sobre la residencia Joan Riera Cavaller. Té la paraula el. 
Sr. Pascual. 

EL SR. PASCUAL I AMORÓS: 

Sr. President, senyores i senyors diputats. El passat 
mes de juny el Consell Insular de Mallorca va aprova 
sol'licitar del Govern de la Comunitat Autonoma copia 
deis informes que obren en el seu poder sobre la solide
sa de I'edifici loan Riera Cavaller, de Cala Rajada, així 
com, si n'és el cas, els estudis, avantprojectes o projectes 
existents en el seu condicionament, entre d'altres coses. 



Fins ara no hi ha hagut una resposta per part del Govern a 
aquesta sol'licitud del Consell Insular de Mallorca. 

Per una altra banda, el conseller Sr. Flaquer va estar a 
l' Ajuntament de Capaepera, i va dur una serie de xifres 
referides a la possible transformació d'aquesta residencia en 
residencia de la tercera edat; parla de 485 milions de pesse
tes. També va dur xifres sobre el cost de la demolició. Tam
bé han sortit declaracions d 'un representant del Partit Popu
lar a Capdepera que diu que té aluminosi etcetera. 

Per tant, a la vista de tot aixó, jo li vull preguntar a veure 
quins estudis ha fet el Govern de la Comunitat Autónoma 
sobre la residencia Joan Riera Cavaller, i quin és el seu con
tingut. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gra.cies, Sr. Pascual. Té la paraula el Sr. Flaquer. 

EL SR. CONSELLER DE TURISME (loan Flaquer 
Riutort): 

Gracies, Sr. President. Els estudis que s'han fet és un de 
mar<; de l 'any 1992, sobre la solidesa i habitabilitat de la 
residencia, alla on s'aconsellava el tancament d'aquest edifi
ci, cosa que va fer el Govern; i després es varen fer uns 
estudis de viabilitat de determinades sortides que es podrien 
donar a aquest edifici, una primera era una restauració i 
rehabilitació de la residencia amb un cost total de 236 mili
ons de pessetes. jo la xifra de 485 milions de pessetes no la 
vaig emprar mai dins l' Ajuntament, perque vaig dur els 
mateixos papers que duc aquí, i els varen poder veure tots 
els grups municipals, i tots varen estar d'acord amb la solu
ció que es va prendre. Una segona era tomar J'edifici existent 
i construir una nova residencia amb una superfície igual a 
I'existent, pels problemes que té d'estructura. El preu era de 
470 milions de pessetes, no de 485: jo no sé d 'on ha tret 
voste el 485. La tercera possibilitat era una demolició de 
I'edifici amb construcció d'una residencia de capacitat inferi
or, per a 50 persones, amb un preu de 248 milions; i la terce
ra possibilitat era la que varen acordar per unanimitat tots els 
grups polítics de l'Ajuntament de Capdepera, que era la de 
tomar I'edifici existent i construir una pla<;a pública, una 
zona verda, la qual cosa també concorda lógicament amb la 
idea d'esponjament i de regeneració de zones turístiques que 
la Conselleria de Turisme manté, amb un cost de 89 milions 

'. de pessetes. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

e ',cies, Sr. Flaquer. Té la paraula el Sr. Pascual. 

EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS: 

Sí. La xifra de 485 milions de pessetes surt d'una citació 
entre cometes d'unes declaracions del Sr. Joan L1ull, porta
veu del Partít Popular a l'Ajuntament de Capdepera, que diu 
exactament "aponar unos 485 millolles de pcsecas, lo que 

supondría que el organismo municipal lendria que hacer 
frente a un importante desembolso económico" etcetera. 

Els estudis aquests no m 'ha dit qui els firma, qui 
firma aquest estudi de mar<; del 1992, i jo li demanaria 
que digués qui és que el firma, que em digués si hi ha 
aluminosi; el contingut d'aquest estudi no me I'ha dit 
exactament. Si me'l fa arribar, m 'és igual si no el du ara. 
Si me'l vol resumir, millor; peró en qualsevol cas si 
m'ho pogués passar, m'agradaria tenir una cópia, i si no 
la demanaré per escrit. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Pascual. Abans de donar la paraula al 
conseller, vull fer I'observació que no hi ha temps de 
resumir un estudi en qualsevol cas en el debat d'una 
pregunta. Té la paraula el Sr. Conseller. 

EL SR. CONSELLER DE TURISME (loan Flaquer 
i Riutort): 

Gracies, Sr. President, jo em disposava a comentar el 
mateix. Em pareix que el Sr. Pascual ha equivocat el 
conducte parlamentari. Em pareix molt bé que em de
mani els informes en relació a la residencia, perque no 
hi ha res a amagar des del moment que aquest informe 
ha estat mostrat a tots els grups polítics municipals de 
l'Ajuntament de Capdepera, on estan inclosos tots els 
partits. Peró jo crec que voste el que ha de fer és una 
sol ' licitud de documentació, i li faré arribar aquest in
forme. Esta firmat per l'arquitecte de la Conselleria, Sr. 
Bernadí Seguí Coll. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDE~.JT: 

Gracies, Sr. Conseller. 

1.6) Pregunta RGE núm. 4918/94, de I'Hble Sr. Di
putat Josep Alfonso i Villanueva, del Grup Parlamenta
ri SOCIALISTA, relativa a imposts pel concepte de 
transmissions patrimonials que han don al dret I'adqui
sició de I'edifici de Son Fuster per part de "Sa Nostra". 

Passam a la sisena pregunta, que és la 4918, del di
putat Sr. Alfonso i Villanueva, Grup Parlamentari SO
CIALlST A, relativa als imposts pel concepte de trans
missions patrimonials que han donat dret ('adquisició de 
I'edifici de Son Fuster per part de "Sa Nostra". Té la 
paraula el Sr. Alfonso. 

EL SR. ALFONSO I VILLANUEVA: 

Sí, Sr. President . Aquest quatre o cinc darrers mesos 
esta m ficats dins uns escandols financers més impor
tants, jo diria el més important que en els darrers anys 
s'ha produ'it a la Comunitat Autónoma, i em referesc a 
I'escandol Brokerval. I una de les ( ... ), del torrents que 
van al riu o que van a la mar, és I'edifici Palma 1, i amb 
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la desgracIa -no la vull qualificar d 'una altra manera- que 
amb aquesta operació derivada intervé una entitat financera 
molt important i que a damunt esta controlada per la Comu
nitat Autónoma; la Comunitat Autónoma té I 'obligació de 
vetllar pel funcionament correcte d 'aquesta entitat. Aquesta 
entitat va comprar a una empresa, que és Brokerval, el ma
teix, I 'edifici Palma 1, les mateixes persones, el Sr. ColI, el Sr. 
Berga, el Sr. Matas, el Sr. Tous, li va comprar un solar per 
670 milions de pessetes el mateix dia que aquesta societat 
I'havia comprat per 200 milions de pessetes. Una operació 
especulativa que li direm alla de pelotazo complet; i nosaltres 
li demanam a veure si d'aquesta operació s'ha liquidat i 
cobrat I'impost de transmissions patrimonials. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies. Sr. Alfonso. Té la paraula el Sr. Matas. 

EL SR. CONSELLE R D'ECONOMIA 1 HISENDA (Jau
me Matas i Palou): 

Gracies, Sr . President, senyores i senyors diputats. Li 
agrairia també que especificas a quin Sr. Matas es refereix, 
per evitar malentesos, si és tan amable. 

Miri, Sr. Alfonso,jo amb tot I'anim d'intentar-Io ajudar, 
cree que vos te és-perfectament conscieflt que no és possible 
a I'administració autonomica ni a I'estatal, a la qual voste en 
forma part, facilitar dades tributaries. L'Agencia Estatal 
Tributaria per la legislació que vostes han aprovat i han 
aplicat no permet que es donin les dades tributaries deIs 
contribuents. Si vol, li puc facilitar una altra vegada més que 
es vulneraria el dret a la intimitat personal de I'article 18 de 
la Constitució; i d'altra banda li lIegesc I'artide 111.6, de la 
Llei 230/63, de 28 de desembre, que disposa que les dades 
d'informes i els antecedents obtinguts de I'administració 
tributaria només es podran utilitzar per les finalitats enco
manades al Ministeri d'Economia i Hisenda, i si és procedent 
per la denúncia de fets que puguin ser constitutius de delictes 
monetaris, de contraban, contra la hisenda pública en gene
ral, contr¡¡ qualssevol del;ctes públics; totes les autoritats ; els 
funcionaris que estiguin assabentats d'aquestes dades, infor
mes o antecedents, estaran obligats al més estricte i complet 
sigil respecte d'aquest,llevat deIs casos deIs delictes esmentat, 
amb independencia de les responsabilitats penals, etcetera. 

Yoste recordara a més que l'Adminis'tració central fa poc 
ha regul at la reglamentació d'aquest tipus d'informació a 
través del famós cas d'un senyor que nomia Mariano Rubio, 
que crec que voste deu coneixer, que varen haver de regular 
amb el Reial Decret 5/94. de 29 d'abril. en cas d'una comis
sió d'investigació pel Sr . Mariano Rubio. que era governador 
del Banc d'Espanya i que va defraudar. varen haver de preci
saOlent regular legalment la legislació per poder ten;r accés 
a aquestes dades. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Grades, Sr. Matas. Vol tornar fer ús de la paraula el 
Sr. Alfonso? Té la paraula. 

EL SR. ALFONSO I VILLANUEV A: 

Sí Sr. President. PriOlerament faré no una rectifica
ció, sinó una precisió, exactament al Sr. Matas, que em 
referesc al Sr. Joan Lluís Matas Pons, no és voste evi
dentment. 

Adarit aixo, jo li he de dir que coneixia perfectament 
aquesta legislació, com canee -i voste també- que com 
a diputats, havent de guardar el sigil i el secret, tenim 
dret a aquesta informació. Aixó ho diu ni més ni menys 
que el Consell Consultiu de la Comunitat Autonoma. 
Voste ens pot cridar, ens pot dir "Ii interessa aixo? No 
li puc dir públicament, pero li puc dir en secret, i voste 
guardara el secret, com és la se va obligació". No hi 
hauria cap problema, i jo li acceptaria, cool és lógic. 

Pero li vull dir una altra cosa, perque voste ho ha 
citat. Dins aquesta operació, si no s'ha liquidada -faig un 
"si no s'ha liquidada"- sí que hi ha una possibilitat 
d'haver incorregut en delicte fiscal, perque e16% de 670 
Olilions són 36 milions, supera en bastant el líOlit del 
delicte fiscal: si no s'ha liquidada. 1 jo li deix damunt la 
taula -possibilitat, he dit- perque en tot cas, voste ma
teix sabra les seves obligacions legals, si no s'ha liquida
da, ha pos; en coneixement del jutge. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gra.cies, Sr. Alfonso. Té la paraula el Sr. Matas. 

EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA I HISENDA 
(Jaume Matas i Palou): 

MoltíssiOles gracies, Sr. President, senyores i senyors 
diputats. Sr. Alfonso, li agraesc perfectament que miri 
per la recaptació de les nostres arques autonomiques, la 
qual cosa sempre és d'agrair per la se va part. Una cosa 
sí li puc assegurar. i en aixo cree que no faig un contra
servei al que és el sigil que el meu carrec té encomanat 
en aquest cas, i és que no es preocupi, li puc assegurar 
que si no s'ha ingressa, s'ingressa; és a dir, si no hi ha 
inspecció és que ja esta ingressat. Amb aixó ja pot veure 
perfectament si aquesta operació esta cotitzada, si ho 
capta amb un poc de pi pella en podra ser conscient 
perfectament, i amb molt poc temps. Gracies. 

EL SR. PRESID E NT: 

Gracies, Sr. Conseller. 

1.7) Pregunta RGE núm. 4583/94, de I'Hble Sra. 
Diputada Joana Maria Barceló i Martí, del Grup Par
lamentari SOCIALISTA, relativa a deute del Govern 
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amb els constructors per liquidacions pendents de carreteres 
ja acabades. 

Passam a la setena pregunta, que és la 4583, de la Sra. 
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari SOCIALlST A, i és 
relativa a deute del Govern amb els constructors per liquida
cions pendents de carrete res ja acabades. Té la paraula la 
Sra. Barceló. 

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ: 

Gracies, Sr. President. Sr. ConselIer, després que el con
seller d'Obres Públiques afirmas de manera reiterada a la 
darrera compareixenc;a a la darrera comissió d'Hisenda i 
pressuposts que existia un cert deute amb els constructors 
per obres de carreteres ja acabades, i per tant aquest deute, 
que no es va voler especificar, emprant expressions com "de 
cert doblers, un grapadet de doblers", voldríem que el con
seller fos ciar i pogués assenyalar a aquesta cambra quin és 
el deute que té el Govern de la Comunitat amb constructors 
per liquidacions pendents de carreteres ja acabades. Gr,lcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

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

Sr. President. Sra. Diputada, amb molt de gust. Contes
tant slriclU sensu la pregunta, per liquidacions en aquest 
moment tenim un deute pendent, liquidacions ja aprovades 
109 milions de pessetes -110 fent números grossos- i per 
liquidacions pendents d'aprovar 190 milions de pessetes; total 
300 milions de pessetes, rodonejant. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ: 

Gracies, Sr. President. D'entrada ac;o no quadra, Sr. Con
seller. Voste mateix a la compareixenc;a a I'hora de presentar 
els seus pressupostos ens assenyalava que en el pressupost, i 
així esta escrit al Diari de Sessions, hi havia 826 milions per 
liquidacions i revisions de preus pendents llomés dins I'any 
1995. Per tant ja és una xifra bastant superior a la que voste 
va assenyalar; i ac;o, Sr. Reus, esta escrit, dit per voste, no
més per I'any 95 826 milions de pessetes. Gracies, Sr. Presi
dent. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

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

Sí, Sr. President. Sra. Diputada, evidentment dins 
I'any 95 es faran liquidacions d'obra en curs o obra 
pendent d 'executar. Llavors, no li estranyin aquestes 
quantitats. Per altra banda, record que he contestat 
slriclU sensu la seva pregunta. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Conseller. 

1.8) Pregunta RGE núm. 4919/94, de I'Hble Sr. Di
putat Josep Alfonso i VilIanueva, del Grup Parlamenta
ri SOCIALISTA, relativa a imposts pel concepte d'actes 
jurídics documentats que ha donat dret I'ampliació de 
capital de I'empresa Bon Sossec S.A. 

Passam a la vuitena pregunta, que és la 4919, del di
putat Sr. Alfonso i Villanueva, Grup SOCIALISTA, 
relativa a imposts pel concepte d'actes jurídics docu
mentats que ha donat dret I'ampliació de capital de 
I'empresa Bon Sossec S.A. Té la paraula el Sr. Alfonso . 

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEVA: 

Sí, Sr. President. Com que esper una res posta similar 
a la res posta anterior, voldria agrupar les preguntes 4919 
i 4920, que es refereixen tates dues a imposts de Bon 
Sossec; una és d'imposts sobre actes jurídics documen
tats, I'altra sobre imposts de transmissions en vendes. 
Voldria donar un gil' a la pregunta, ja que si vos te em 
diu que no em pot contestar perque afecta la Llei gene
ral tributaria, i les normes de sigil respecte deis imposts; 
sí li voldria demanar si voldria d'una manera secreta 
donar-nos aquestes xifres, amb el benentes que en el 
moment que ens les doni nosaltres haurem de ser si
gil'losos i guardar el secreto sota pena de d'incórrer en 
els delictes en que poguéssim caure. Per tant sí que 
crec que voste I'obligació de donar-nos aquestes dades 
en secret, i per tant sí que li demanaria que ens les 
donés. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Alfonso. Té la paraula el Sr. Matas . 

EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA 1 HISENDA 
(Jaume Matas i Palou): 

Gracies, Sr. President, senyores i senyors diputats. 
Miri, Sr. Alfonso, sense que em mal interpreti, jo crec 
que la legislació és molt clara en el sentit que no podem 
donar aquestes dades, en no ser que es cre'i, com diu el 
Reial Decret, que és el cas de Rubio, una comissió d'in
vestigació, i que la comissió d'investigació sigui creada 
segons el que es refereix a J'article 76 de la Constitució, 

I 
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i que les dades tributaries requerides facin referencia a per
sones que desenvolupin o haguessin desenvolupat la seva 
activitat corn a alts carrecs o equivalent. Aixo és que posa la 
seva legislació. Ara bé, perquc vegi que hi ha bona voluntat, 
jo evidentment crec que le dades tributaries no són dades 
que jo en aquest mamen! ti pugui facilitar, ni crec que es 
puguin facilitar d'un contribuent; pero per si li serveix, en 
definitiva, d'ajuda, jo personalment i amb sigil li donaré 
informació quant a determinada documentació, que els con
tribuents compleixen amb la seva obligació tributaria, insis
tese, sense poder donar-li xifres; pero sí li puc donar tal 
vegada al manco qualque informació d'aquesta amb sigil i 
amb confidencia que faci relació a la presentació de les actes 
tributaries. sobretot perque no li capiga cap dubte. 1 amb 
una empresa que te una relació com aquesta, arxifamosa, o 
qualsevol altra, que nosaltres ingressam i feim ingressar i 
complir en definitiva la lIei al maxim. com és la nostra obli
gació i com és la nostra necessitat, perque aixo és el que 
hem de fer per mantenir el pressupost d 'aquesta comunitat 
autonoma equilibrat. Moltes gracies . 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Matas. 

1.10) Pregunta RGE núm. 4920/94, de I'Hble Sr. Diputat 
Josep Alfonso i VilIanueva, del Grup Parlamentari SOCIA
LISTA, relativa a quantitat liquidada i cobrada per l'impost 
de transmissions patrimonials del cementeri Jardins de Re
pos. 

Entenc que la pregunta 4920 ha quedat subsumida amb 
la 4919. 

1.9) Pregunta RGE núm. 3838/94, de I'Hble Sr. Diputat 
Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari PSM I EEM, 
relativa a fumigació de boscoso 

En conseqüencia 3n3m 3 la darrera pregunta d'avui, que 
és la 3838, del diputat Sr. Orfila i Pons, Grup Parlamentari 
PSM l EEM, i és relativa a fumigació de boscoso Té la pa-

11 raula el Sr. Orfila. 

EL SR. ORFILA l PONS: 

Gracies, Sr. President. La lIuita contra la processiomiria 
del pi sempre ha estat polemica a la nostra comunitat, per 
I'oposició deIs grups ecologistes a la utilització del producte 
químic dimilín que se sol emprar per part de la Conselleria 
d'Agricultura per fumigar els pinars. Enguany, almanco a 
I'illa de Menorca, sembla que s'han fumigat els boscs, des 

<¡ d'una avioneta, coincidint amb I'epoca deis esclata-sangs, 
espantant més d'un esclata-sanguer, que esclata-sangs no 
n 'ha trobat, pero ha resultat fumigat sense cercar-ha ni espe
rar-s'ho. No ho troba poc adequat, Sr. Conseller? 

EL SR. PRESIDENT: 

Gn'lcies. Sr. Orfil3. Té la paraula el conseller Sr. Morey, 

EL SR. CONSELLER O'AGRICULTURA I PESCA 
(Pere J. Morey i Ballester): 

Gracies, Sr. President. S'ha d'aclarir que aquesta 
oposició que assenyala el Sr. Orfila té un cert grau 
d'irracionalitat, O almanco de sordesa, perque hem ex
plicat a aquesta cambra per actiu, per passiu, per davant 
i per darrere, que el dimilín és un producte que afecta 
únicament els animals que ten en exoesquelet i en el 
moment en que es produeix la quitina d'aquest exoes
quelet, que almenys les persones que van a cercar escla
ta-sangs, i si no estan al quart moment de la muda de la 
seva quitina, no els fara cap efecte. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Canseller. Té la paraula el Sr. Orfila . 

EL SR. ORFILA 1 PONS: 

Gracies, Sr. President. El conseller es millora ell 
mateix. L'any passat ens va dir que estiguéssim tran
quils. perque a Estats Units fins i tot en donaven a les 
vaques, i la conclusió nostra va ser immediatament pen 
sar que si anam a un restauran! i la caro ra un gustet de 
verí, I'han engreixad3 amb dimilín. E nguany ha l11illo
rat, i diu que si no tenim quitiña i no som larves, els 
cercadors d'esclata-sangs no tindrem cap problema. 

Pero jo li he de dir que de vegades la sordesa és per 
les dues parts, Sr. Conseller. Miri, jo li lIegiré els resul
tats d'unes analisis fetes pel laboratori d'entomologia 
ecolpgica de ~'Institut de química bioorganiea del Con
sell Superior d'Investigacions Científiques sobre el 
dimilín, i diu així: "S'han realitzat diversos estudis 
sobre la seva activitat, i s'ha comprovat que afecta el 
desenvolupament deIs insectes ... ", explica diferents coses; 
diu a un moment determinat "hi ha un termini de segu
retat per al consum de productes tractats amb aquest 
insecticida, i que és fins a 60 dies"; és a dir, que no s'ha 
de consumir res tractat amb aquest insecticida abans 
d'aquest termini. Com es pot veure, la informació que 
dóna la Conselleria d'Agricultura de les IIles Balears no 
és del tot exacte, respecte de la perillositat del producte, 
i s'hauria de tenir en compte per tant aquest fet, i actuar 
amb precaució. Intentarem no ser sords, cap deis tants, 
Sr. Conseller? Gracies. " 

EL SR. PRESIDENT: 

Gn'tcies, Sr. Orfila. Té la paraula el conseller Sr. 
Morey. 

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

Gracies, Sr. President. Jo no he dit mai que el dimi
Iín no pugui produir la mort d'una persona. Es pot 
produir la mort d'una persona si se la fica dins un bassi-
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ot pIe de dimilín i se I'ofega. És la manera de matar una 
persona, perque la dosi registrada per la farmacopea ameri
cana, que ha passat tots els controls -que voste no es pot 
arribat a imaginar que passen els controls de la farmacopea 
americana- assenyala que per als éssers humans no quitino
sos, amb no exoesquelet, la dosi per poder ser Ileument letal 
ha de ser tal, que s'hauria de beure una gerra sencera de 
dimilÍn. 

Per consegüent crec sincerament, obviament, és una 
exageració, sobretot tenint en compte que aixo es fa per un 
motiu: No existeix, malauradament, un sistema millor per 
eradicar el problema de la processionaria quan el grau d'in
fectació d'aquesta plaga és gros, com és en aquest caso I per 
que es fa en aquestes epoques? Molt senzill, perque, torn a 
repetir, les larves que esta n ala seva quarta muda del seu 
exoesquelet, aixo es produeix entre el mes de setembre i el 
mes de novembre. Per aixo es fa a aquesta epoca, i no es pot 
fer a una altra, perque si es fes a una altra entre altres coses 
ni tan soIs a la processionaria li farÍem res. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Conseller. 

11.1) Interpe¡'¡ació RGE núm. 2451/94, presentada pel 
Grup Parlamentari PSM 1 EEM, relativa a criteris del 
Govern en materia d'inspecció i sancions de I'engreix i co
mercialització de carn a les Illes Balears. 

Passam al segon punt de I'ordre del dia d'avui, que cor
respon a interpel'lacions, i veurem en primer lIoc la 2451, 
presentada pel Grup Parlamentari PSM 1 EEM, relativa a 
criteris del Govern en materia d 'inspecció i sancions de I'en
greix i comercialització de cam a les IIles Balears. Té la 
paraula pel grup interpel'lant el diputat Sr. Sampo!. 

EL SR. SAMPOL 1 MAS: 

Gracies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Conti
nuarem amb productes qUÍmics. En aquest cas tractarem del 
clembutero!. El Consell de Govern de dia 1.3 de mar<; d'en
guan, del 94, va dictar tres resolucions sancionadores com a 
conseqüencia d'actes d'inspecció realitzades dia 16 de mar<; 
del 92, dia 15 de mar¡; del 93 i dia 29 de mar¡; del 93 també. 
Respecte d'aquestes tres resolucions sancionadores actual
ment s'hi ha presentat un contenciós administratiu, un recurs 
en fase de reposició, i ja hi ha una resolució ferma, segons 
les dades de la darrera res posta a una pregunta parlamenta
ria de deu fer uns 60 dies. 

Aquest estiu va transcendir a I'opinió pública, els mitjans 
de comunicació es varen interessar pel nom de les empreses 
sancionades, i la Conselleria de Sanitat va manifestar que no 
feia públic el nom, i quasi posaria entre cometes "per no 
perjudicar els interessos deis ramaders de les empreses pro
ductores". Aquest diputat, interrogat per mitjans de comuni
cació, va manifestar que considerava que aquestes sancions 
d'havien de fer públiques en interes deis consumidors, que 

era prioritari I'interes deIs consumidors per sobre de 
I'interes d'unes empreses que presumiblement feien frau 
en engreixar la carn. Al mateix temps varem registrar 
una sol'licitud de documentació demanant el nom de les 
empreses sancionades. 

Posteriorment varem tenir accés a un deis recursos, 
presentat per una de les empreses sancionades, i en base 
a aquest recurs ens varem donar compte, primer que hi 
havia resolucions que no eren fermes, i segon que era 
qüestionable, com a mÍnim qüestionaven aquestes em
preses, la metodologia utilitzada per determinar si la 
carn havia estat tractada amb c1embuterol; i anunciarem 
que no farÍem públic els noms deis sancionats, en no 
ser que hi hagués una resolució ferma i amb totals ga
ranties que la sanció era justa. 

Respecte de I'actuació de la Conselleria, per tant, a 
judici de tota la informació que tenim, volíem plantejar 
unes qüestions que fins i tot serien uns retrets al conse
Iler, esperant que els pugui rebatre en la seva interven
ció. El primer de tots seria que no creim adequada la 
resposta que va donar als mitjans de comunicació el 
conseller o el director general, quan afirmaren que no 
feien públics els noms per no perjudicar els interessos de 
les empreses sancionades. Creim que aquesta no és la 
resposta adequada. La resposta adequada hauria de ser 
que les sancions no eren fermes, perque estaven encara 
en fase administrativa pendent de resolució de recurs, o 
de sentencia del Tribunal Superior de Justícia en cas 
del contenciós administratiu. AixÍ i tot ja hi ha una 
resolució que ja és ferma, i en aquest cas nosaltres ente
nem que s'haurien de fer públics els noms deis sancio
nats. Per tant, aquí esta, i si esta a disposició del que hi 
tengui intereso Pero, repetesc, hi ha dos expedients que 
encara estan en fase de tramitació. 

El segon retret que hem de fer al Govern és no ha
ver contestat els recursos de reposició. Un, com he dit, 
esta en fase de contenciós administratiu, i ens pareix que 
és per silenci administratiu del Govern. Aquesta és una 
practica que s'hauria d'erradicar de totes les administra
cions. Hi ha distintes sentencies que condemnen altres 
administracions governades pel Partit Popular on els 
jutges fan insistencia que aquesta és una practica viciosa 
que perverteix tot el sistema administratiu, i que col'loca 
en una situació d'indefensió els administrats, Per tant 
des d'aquí instam a contestar els recursos de reposició. 

I entrem ja, pero, en el bessó de la qüestió. Hem 
tengut accés a un deis recursos presentats davant el 
president del Consell de Govern de la Comunitat Auto
noma de les IIles Balears alla on s'acompanya a les 
al'legacions un informe firmat per Laboratori d'Analisis 
Ouímiques situat al carrer deis Horts número 16 de 
Palma. Els Ilegiré alguns paragrafs, no tot I'informe 
evidentment, perque és molt Ilarg, que qüestionen en 
certa manera el sistema emprat per la Conselleria de 
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detecció del c1embuterol, que és el de cromatografia de capa 

fina. 

Vegin el que diuen els laboratoris d'analisis químiques: 
"Esta técnica presenta el inconveniente de que los LImites de 
detección son demasiado elevados, y por ello sólo permite un 
análisis semicuamitativo, de ah( que se emplee como método 
de criba, es decir que tan solo nos asegura la Ita existencia de 
clembuterol en las muestras que hayan dado negativo. Por su 
parle, aquellas que den positivas precisarán de confirmación 
con métodos de detección más sensibles y especificos". Afe
geix més endavant "la reacción de coloración final, perque 
en definitiva aquest és un sistema que detecta la substancia 
per la coloració, probablemente pueda darse con otras sustan
cias distintas del c/embutero{", Afegeix: "La al1alog(a que 
presentan ciertas moléculas con el clembuterol. las cuales se 
administran como medicamentos permitidos a los animales 
por parte de los veterinarios". i es refereix a sulfamides. És a 
dir que determinats productes com per exemple les sulfami
des. donarien la mateixa coloració. 

Continua aquest informe, i lIegiré un altre paragraf. Diu 
"mediante la cromatografta en capa fina, dado el fundamclllO 
y las reacciones que tienen LlIgar, pueden originar un resulta
do que sin ser de c/embuterol aparezca como cal; de ah{ que, 
tal como se rc.fleja- el! distintas bibliografías, de las cuales 
daremos cuenta a continuación, se selÍale la necesidad de 
confirmar los positivos de croma/agrafia en capa fina por 
otros métodos de mayor seLectividad". I cita finalment estudis 
d'autors com M. Ramos, C. Presa, Méndez, Marcos, Reuver, 
del Servei de Cromatologia del Centre Nacional d'Alimenta
ció de Majadahonda, de Madrid, alla on diu "Aunque los 
métodos de capa fina sólo son semicuantitalÍvos, son útiles 
COIlIO mélOdo de criba. Requierell una confirmación de posi
bles positivos por otros métodos alternativos". ) afegeix un 
altre autor, Gil Sánchez, en el mateix sentit "Los positivos 
deberán confirmarse posteriormente con métodos más sensi
bles" . 

Es a dir que com a mínim tecnicament, científicament, 
es qüestiona la fiabilitat del sistema utilitzat per la Conselle
ria de Sanitat per detectar el c1embuterol. 

Nosaltres evidentment davant aixo, aixo va ser determi
nant per fer-nos retirar I'anunci que faríem públics els noms 
de les empreses saneionades. molt mé.s quan ens consta que 
alguna d'aquestes empreses forma part d'una assoeiació de 
ramaders que persegueixen una produceió d'alta qualitat. És 
a dir, que amb aquesta practica -ara esper la intervenció del 
conseller per abundar en el tema- si fos així, si s'utilitzas un 
sistema no fiable, es posaria en peri// unes indústries ramade
res que en aquest moment fan una carn de moltíssima quali
tat. I precisament aquí podria entrar una carn que per als 
sistemes de deteeció de /a conse/leria no tenim manera de 
saber si esta traetada amb clembuterol. 

De fet, en una altra de les res postes que ens ha enviat la 
Conselleria de Sanitat, constatam que a pesar de les moltís
sims inspeecions efectuades al port o als magatzems frigorí-

fies, només s'ha obert un expedient; és a dir que hi ha 
centenars i centenars d'inspeceions efectuades, ja sigui al 
moll, ja sigui a altres centres on es rep carn que ve de 
fora, únieament hi ha un expedient. Per tant, aquí po
dríem consumir carn de fora tractada amb c1embuterol 
sense tenir manera de saber-ho fina al moment, i obrir 
expedients sancionadors, tal vegada injusts, als nostres 
millors ramaders, cosa que evidentment aniria no només 
en contra deis nostres interessos economics, sinó que 
cometríem una injustícia injustificable de cap manera. 
Moltes de gracies. 

(El Sr. Vice-president primer substilueix el Sr. Presi
delll en la direcció del debatJ 

EL SR. PRESIDENT: 

Graeíes , Sr. Sampo!. Per part del Govern té la pa
raula el Sr. Cabrer. 

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

Gracies, Sr. President; i li demanaria, senyores i 
senyors diputats. un minut només que no contés al meu 
temps per donar gracies a tots els grups parlamentaris 
per aquesta deferencia que han tengut amb mi durant 
un període de temps que no estava en condicions sufíci
ents per pujar a aquesta tribuna. A partir d'ara hi estic 
i esper continuar estant-hi; i per tant podré defensar el 
que cree que és defensable, i debatre el que hem de 
debatre en aquest parlamento I sempre he dit que les 
coses les hem de debatre en aquest parlament, no da
munt la premsa; i hi va haver molta premsa. 

Sr. Sampo/, jo si /i he de dir la veritat, i el seu to 
m 'ha agradat, i procuraré no sortir-me excessivament de 
to, crec que va cometre voste i altres grups un error. 
Qualcú volía mossegar i va pegar una mossegada, a la 
Conselleria, al conseller, aquí fos; i vostes, sense medi
tar-ho massa, es varen apuntar a mossegar. No s'hi 
apuntin tan rapid, demostrem més serietat. Aquí en 
podem parlar tant com vulguin; dema matí a les nou 
tornam a parlar de clembuterol. Jo no els amagaré res, 
els diré tot el que sé, els diré tot el que sigui necessari, 
pero en parJarem al la on n 'hem de parlar, que és en el 
Parlament. De petitet vaig entendre que parlament volía 
dir parlamentar, i parlar, i enraonar i dir-nos les coses. 

No crec que haguem d 'entrar, de totes maneres tam
bé li Ilegiré en castel/a, perque es veu que tots dos ho 
tenim en castella, dades de laboratori; pero crec que no 
és bo tampoc que en aquest moment voste i jo parlés
sim del cicLopentanoperhidroperantreno, o que ens dedi
quéssim a parlar del cicle de ( ... ); és a dir, cree que 
aquesta funció que ha fet vos te aquí, la fara I'advocat 
defensor d'aquests senyors al contenciós administratius 
que ens han posat en aquests moments per debatre 
aquest tema. No crec que voste s'hagi de transformar en 
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advocat defensor, simplement ens hem de de manar que ha 
passat i que ha fet la Conselleria de Sanitat, i saber, i deixar 
ben ciar aquí, perque a més aquest és I'esperit que hi ha en 
el Pla nacional de residus a nivell nacional, que les dues 
comunitats autonomes que confereixen més serietat en 
aquest tema -i ho demostraré entre avui i dema, són el País 
Basc i Balears. 

Si voste em qüestiona, o posa com a qüestió molt grossa 
quines són les actuacions que hem fet, i que realment són 
uns ramaders exemplars, i tot el que voste vulgui; efectiva
ment Ji contestaré "té raó", jo també he parlat amb ells, 
moltes vegades, i sé quan han parlat amb voste, concreta
ment un diumenge matí a Montui·ri, dins un cafe; ho sé. 
Ho sé perque li m'ho conten, i a voste també li conten, no 
facem beneitures. Ho sabem, aquest tema com funciona, 
pero li explicaré una cosa : Que hem de fer nosaltres amb els 
nostres ramaders, que efectivament esta n en condicions infe
riors als ramaders de la península, perque de qualque mane
ra veuran vos tes que és clembuterol a Espanya. Tot aixo és 
clembuterol a Espanya, tot a ixo és clembuterol. En parla
rem, i segurament en parlarem dema, perque ens compet al 
tema que es presenta dema. 

Pero direm que hem fet nosaltres. Nosaltres hem inspec
cionat, i ho fan bé, els nostres menescals inspeccionen molt 
bé. L'animal que li han donat clembuterol té unés c;racte
rístiques morfologiques especials, que fan que si un és me
nescal pugui captar més o manco que aquell animal du clem
butero!. Inspecciona, recull mostres, les envia a la Conselle
ria, les agrupam adequadament perque puguin ser sotmeses 
al Pla nacional de residus, les analitzam, les expedientam 
quan són positives, i les sancionam, la qual cosa no vol dir 
gaire cosa, perque tenen dret com tota persona que esta a un 
estat de dret a recórrer les decisions de la Conselleria. 

Que és el que no feim, i de qualque manera demanaven 
a la premsa i tots els que s'hi varen apuntar?, que és el que 
no feim? No els crucificam, perque ho hem decidit, no cru
cificar-los; ho he decidit, i accept tota la responsabilitat. 
Estam a un estat de dret, estan sancionats, tenen una falta 
greu; a mi no m'agradaria gens tenir una falta greu, perque 
només la repetició és falta molt greu, i pot ser sanció fins a 
100 milions, a part que amb la falta molt greu per lIei jo ho 
puc comunicar a la premsa immediatament, sense necessitat 
de recursos ni de res més. A mi no m'agradaria estar-hi, li 
hem posat una falta greu . Pero a més a més, ho feim mala
ment nosaltres, ho hem fet malament, amb la sanció que els 
hem posat, una falta greu i 600.000 pessetes? Jo m'ho vaig 
demanar, dic "tal vegada no ho hem fet massa bé"- Jo no 
som jurista, pero els ju ristes de la conselleria tal vegada no 
ho han fet massa bé, i resulta que hem demanat informació, 
i ens arriba del Tribunal Superior de Justícia d'Aragó, en el 
qual hi ha tres jutges -jo només som un conseller i metge- i 
resulta que la san ció que han posat és exactament igual, la 
mateixa, la que han confirmat. Només ha variat en 100.000 
pessetes, en comptes de 600, 700: falta greu i 700, pels ma
teixos fets. Li puc demostrar i remetre quan voste vulgui, 

És a dir, que hem fet les coses que havíem de fer. 
Ilevat de crucificar-los, insistesc. Per que no els hem 
crucificat? Doncs miri, perque jo som el responsable de 
la Conselleria de Sanitat del Govern balear, i entenc que 
és alla on el Govern balear governa -i valgui la redun
dancia- en temes sanitaris. 1 governar és governar, no és 
rentar-se les mans o accedir a crucifixions per rentat de 
mans, sinó es diria "conselleria de Pone; Pilat", i no ( ... ) 

Respecte a aixo que em diu, Sr. Sampol, primer, i 
abans de lIegir-li una miqueta I 'informe, aquest també 
analític, li diré una altra cosa: Quan nosaltres agafam 
mostres, hem d'agafar tres mostres de cada animal, una 
per fer I'analisi inicial, una per fer la contradictoria, i 
I'altra per fer la diriment. Tres. La contradictoria es pot 
fer de dues maneres, a un laboratori que vulgui I'admi
nistrat, sempre naturalment amb una supervisió de I'Ad
ministració, o al propi laboratori de la Conselleria on 
s'ha fet la primera analisi amb un perit de part, que ens 
envi·in un perit. 1 a un deis casos -no sé si es refereix a 
aquests, i tal vegada aixo no li han contat- ens varen 
enviar el perit de part, i varem fer I'analítica entre la 
nostra tecnica de laboratori i el perit que ens varen 
enviar aquestes persones. I la varen fer tots dos junts, i 
jo vaig pujar a veure-ho, i va apareixer una taca verme
lIa, pero no amb el mateix color de les sulfamides. Aixó, 
amb cromatografiaamb capa fina, com sabra vos te molt 
bé, no és el color, color, naturalment, no n'hi ha massa 
de colors, és com corre dins la cromatografia que s'iden
tifica si és o no és c1embuterol, o si és o no és una altra 
substancia. Poden tenir exactament el mateix color. 1 
tots dos em varen dir que alla era, segur, sense cap 
mena de dubte, clembuterol. La nostra tecnica, que 
repetia I'analítica, i el perito de ( ... ) que havien posat 
aquestes persones. Voste n·o sabia aixo, i si ens ho ha 
gués demanat jo li hagués contal. 

De totes maneres, li diré, a més, que en el diriment, 
que és el tercer analisi, 110saltres varem designar, per 
evitar coses d'aquest tipus, el laborat~Hi nacional de 
Majadahonda, de l'lnstitut Caries 111. Es un laboratori 
que a tots els espanyols ens consta -perque jo ah ir era al 
seu consell d 'ad min istració, de 1'1 nstitut Ca rles 111, 
aquesta Comunitat Autónoma i la de Madrid són les que 
hi van- 8.000 milions de pessetes. 1 ha de donar una 
mica de rendiment. Vaig demanar fins quan podíelll 
utilitzar'· aquest institut. I I'utilitzam en aquest tema, 
I'hem transformat en el nostre laboratori de referencia 
final. 1, per tant, el laboratori de referencia no només 
ens ha servit per confirmar aquestes analítiques, sinó 
que tot el temps que varem posar en marxa el c1embute
rol, varem estar confirmant totes les possibilitats amb el 
laboratori de Majadahonda, i cap vegada no varem tro
bar una possibilitat que nosaltres no haguéssim trobat, 
és a dir, un fals positiu, ni un fals negatiu. Per tant, 
pensam que anam bé. 

És evident, Sr. Sampol, i no caigui en aixo, que tota 
persona que entra dins un procés de sanció per temes de 

I 
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c1embuterol, recorren! a treure's de damunl e l que més mal 
li fa : la dada objectiva, perque la inspecció del menescal é 
molt important. pero n és una dada objectiva, és una dada 
subjectiva. És moll important, com a melge, molt important, 
és a dir . no són els analisis els qu condueixen e l malalt al 
quirófan, sinó que és I'aspecte clÍnic. De la mateixa manera 
en ramaderia, és a dir, I'actuació del menescal és importan
tíssima, peró és una dada subjectiva, i es tracta de tirar 
enterra la dada objectiva, que és I'analítica, que senl -dic
bastant difícil, sobretot si un deis tres casos és el clínic, el 
que jo vaig pujar i em varen demostrar dos tecnics, un de 
( ... ) i un de la Conselleria, que alió era clembuterol. 

Pero li lIegiré, breument, també, en castella, I'informe 
relatiu a la tecnica d'investigació del clembuterol, o li tradui
ré : la tecnica per a investigació del clembuterol al laboratori 
de salut pública que la Conselleria de Sanitat aplica des de 
novembre de 1991 és la cromatografia en capa fina d'alta 
resol ució. El seu protocol ens va ser remes pel laboratori 
nacional de referencia, centre nacional d'alimentació de 
Majadahonda, pertanyent a I'lnstitut Nacional CarIes lII , 
inclosa la lIista de laboratoris de la decisió 93/257 de la Co
munitat Economica Europea . És una tecnica assequible al 
mitjans deIs quals disposam i, a més reuneix molt bones 
condicions de fiabilitat, precisió, exactitud i especificitat, amb 
un límit de detecció -n'hi par/in una mica- d'un part per 
bilió, un ppb, es pot detectar una part per bilió. A 1989 els 
plans d'investigacions deis residus deis estats membres de la 
Comunitat Economica Europea varen aprovar a la comissió, 
amb la condició que s'investigassin el clembuterol i altres 
betagonistes, utilitzant metodes similars que garantissin I'ín
dex de residus d 'aquestes substancies a les mostres de fetge, 
siguin inferiors a una part per bilió, un ppb. La comissió de 
la Comunitat Económica Europea no ha establert metodes 
que s'hagin d'utilitzar per determinacions de clembuterol a 
diferencia de la substancia hormonal iteroesuitica, i de me
talls pesats, que tenen decisions específiques, cosa per la qual 
cada nació pot utilitzar qualsevol metodologia. En el nostre 
país, principalment, s'utilitza la cromatografia en capa fina 
d 'alta resolució, segons fonts del Ministeri de Sanitat i Con
sumo Quant al metodes de confirmació són els assenyalats a 
I'article l de la decisió 93/257 de la Comunitat Económica 
Europea, admetent la cromatografia en capa fina si compleix 
una serie de requisits -que, evidentment, complim. 

Es a dir, des del punt de vista analític esta m plenament, 
no només dins el que aconsella el Ministeri de Sanitat del 
nostre país, sinó dins la directiva de la Comunitat Economi
ca Europea. Li diran, evidentment, que no estam contents 
amb I'analítica. Alguns no podran ni dir aixo, perque hi 
varen, com li he dit, el perit de ( ... ). Quan tenen noms, que 
voste té tant interes en donar, doncs doni'ls, perque els 
coneix i fa temps, i el coneix personalment. doni'ls. Que vol 
que li digui? Nosaltres hem pres una altra decisió. No crucifi
car. Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Cabrer. Grups que vulguin fixar la seva 
posició? Per part del Grup MIXT té la paraula el Sr. 
Peralta. 

EL SR. PERALTA I APARICIO: 

Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Després 
de la intervenció que ha fet el Sr. Sampol, en oom del 
grup interpel·lant, i de la resposta que ha donat el Sr. 
Conseller, la veritat és que no veig unes contradiccioos 
evidents, excepte les polítiques, entre les dues interven
cions. Hi ha hagut un reconeixemeot d'aspectes tecnics 
d'analítica per part del portaveu del Grup PSM I EEM, 
que arribaven fins a un punto i amb la intervenció del 
conseller s'ha arribat més enfora, donant més explicaci
ons sobre com es fa aquesta analítica i fins on s'arriba. 
Per tanto evidentment. es fa molt difícil prendre aquí 
una postura de dir hem d'anar a fons a acabar amb 
aquesta situació , etc., perque tenim, ara més que mai, 
dubtes serioses sobre si realment. en tots els casos -sem
bla que hi ha hagut un o dos casos que esta perfecta
ment demostrat, que ha explicat el Conseller. que hi 
havia hagut un ús de clembuterQI, pero en la resta de 
casos tenim dubtes. Per tant,- no ens pronunciarem., en 
aquests moments, sinó que esperarem a la finalització 
del debat, a la moció subsegüent, si n 'hi ha al respecte. 
i en aquell moment decidirem quina sera la nostra pos
tura, pero ara, en aquests moments, realment, amb el 
que s'ha dit aquí es fa malt difícil. 

La única cosa que valdria afegir és respecte de la 
qüestió de donar o no els noms. Jo cree que, en aquest 
cas, i essent la primera vegada. és important que aques
tes persones o aquestes empreses siguin sancionades, i 
que tenguin sobre elles aquest ( ... ) que ja s'ha dit aquí 
que han comes una falta de caracter greu, i que teneo 
a sobre el perill que si tornen a caure en aquestes actua
cions, evidentment, es pot anar molt més enfora . Jo cree 
que I 'actuació de la Conselleria ha estat prudent, en 
aquest cas, i, en aquest sentit, cree que amb el que s'ha 
fet fins ara, ha de donar suport a aquesta postura. Per 
tant, el que sí vull avan\ar és que si, a la moció, hi ha 
intenció que es vagi més enfora quant al coneixement 
d'aquestes empreses, bé, esperare m el debat, pero· jo 
cree que si s'ha aplicat o s'han obert uns expedients 
sancionadors i s'apliquen aquestes sancions, jo cree que, 
com a primera passa, ja es fa una feina que és important 
i, lIavors, evidentment. si es tornas a reincidir, s'hauria 
d'anar més enfora. 

Esperarem, com die, aquesta moció i, lIavors. pren
drem una postura definitiva. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Peralta. Per fixar la posició per part del 
Grup SOCIALISTA, té la paraula el Sr. Rus. 
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EL SR. RUS 1 JAU ME: 

Gnkies, Sr. President. Em permetd, Sr. President, fer 
només una referencia i comenc;a r amb un text en basc, que 
diu: "iragan urteko urtarrilean eeeak abereen lodilZeko erabili 
ohiziren bOSI hormonak debekalu egin ziluen". I continua . 
Pero és per fer referencia a unes paraules que ha dit el Sr . 
Conseller referents a la Comunitat Basca i a la Comunitat 
Balear. Jo no hauria de recordar, i ho dic perque no volem 
crucificar ningú -ja va bastar amb Crist , si algú el va crucifi
car- peró jo crec que les responsabilitats sí que s'han de 
pagar, Sr. Conseller, i jo cree que hi ha voluntat per part de 
la seva Conselleria que es paguin i, per tant, crec que és la 
intenció de la interpel'lació del grup interpel·lant. Pero és 
que, Sr. Sampol, m'he de dirigir a voste, perque el reglament 
només em permet un pronunciament sobre el tema de la 
interpel'lació, i no estam sobre el darrer que va passar del 
tema del c1embuterol, sinó recordar que, en el 92, 14 perso
nes estaren, algunes d 'elles greus, per haver consumit carn 
( .. . ) de clembuterol -del meu poble, Sr. Conseller, i per tant 
més afectat que ningú, perque eren co-ciutadans meus, li 
parl de Sóller, ho recordará voste . 

Després, en aquelles hores el conseller Sr. Oliver, refe
rencies a Madrid, responsabilitats a Madrid ... No, s'ha d'ha
ver acabat aixó, la carn que ve, procedent d'un altre Iloc, ha 
d'estar controlada pels seus tecnics, i si en troben i hi ha 
il ' legalitat, s'ha de condemnar, i si aqu~stes condemnes, sense 
crucificar ningú, són per reincidencia se'ls ha de suspendre, 
i si fos necessaria se ' Is hauria de tancar a la presó. 

Ara bé, que volem dir? Que a nosaltres ens agradaria 
que, en funció d'aquesta interpel'lació proposada pel PSM I 
EEM, i havent-hi normatives de la Comunitat Económica 
Europea, i moltes, normatives i actuacions de la propia Con
selleria de Sanitat, que han d'ana r coordinades amb la Conse
lIeria d' Agricultura, que sí ens consta que ha fet accions -per 
ventura, llavors del famós traspas deis menescals d'una con
selleria a I'altra, tot d'una hi va haver una problematica-, 
crec que hi ha hagut, en alguns casos, una certa descoordina
ció . Es soluciona, ens consta, pero crec que hauríem de 
posar més emfasi en el tema i, per tant, crec, i és un consell 
que propos al grup interpel'lant que, respecte de la moció 
subsegüent a aquesta interpel'l ació, no tant les referencies als 
castigs o a sortir a lIum pública, per aquesta vegada, els 
noms de les persones que actuaren indegudament si han 
corregít el tema, sínó que surtin d'aquí unes resolucions que 
facin que no torni a succeir aquest tema de consumidors. 
D'altres temes em sembla que en pa rlarem dema matí, a les 
nou, Sr. ConseJler. Moltes gracies, Sr. President. 

E_ SR. PRESIDENT: 

Gracíes, Sr. Rus. Per part del Grup PP-UM, té la paraula 
el Sr. Mesquida Galmés. 

EL SR. MESQUIDA 1 GALMÉS: 

Sí, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. La postura del 
nostre grup -no podia ser d'altra manera, ja que qui els 
parla aquí, avui, ha sofert en carn propia haver de 
recollir mostres moltíssimes vegades- crec que és de 
total suport al que acaba de dir aquí el Conseller. Crec 
que aquesta interpel ' lació parla de criteris del Govern en 
materia d'inspecció i sanció a I'engreix i comercialitza
ció de carn a les IlIes Balears. Quant a inspecció í en
greix i sancions -quant a la comercialització també- pero 
quant als animals vius que se sacrifiquen aquí jo puc 
donar fe sobre com es fan les coses, i els puc dir ben 
cIar que dins un escorxador, si hi ha un animal sospitós 
que hagi estat tractat amb clembuterol, si és un menes
cal que estigui un poc assabentat de la cosa, que estigui 
un poc al dia, i que sapiga de que va la cosa , el detecta, 
perfectament, amb una mirada . 1 quan hi ha algun ani 
mal d'aquests, es segueix el protocol corresponent, es 
recullen les mostres, es controla I'en trada de I'an i mal 
amb el butlletí de trasllat de la Conselleria d 'Agricultu 
ra, es comunica a la Conselleria d'Agricultura -perque 
hi ha coordinació- i aquesta Conselleria fa les inspecci 
ons pertinents als anim a ls vius i a les granges pe r detec
tar-ho, es recullen les mostres per triplicat, se segellen 
e ls sobres en els quals es col ' loquen les mostres i s 'envi 
en per al corresponent analisi. 

El mate ix els dic quant a les inspeccions que fan els 
menescals als centres, als 1I0cs, a les sales de ( ... ), als 
magatzems frigorífics, on arriba carn de la península. 
Es recullen mostres i s'envien a la Conselleria, i no els 
capiga cap dubte que el menescal fa aquesta feina així 
com toca i la fa bé, i aixeca l'acta així com toca, per 
triplicat, on consta la firma del propietari de l'animal o 
del propietari del magatzem frigorífic o persona que el 
representi. Aquestes mostres van a la ConseJleria i, com 
ha dit molt bé el Sr. Conseller, són tres mostres: la 
primera -l'analisi es fa al laboratori de la ConseJleria 
amb la tecnica de la cromatografia de la capa fina- és 
una tecnica -segons ha dit ben ciar el Conseller- efectiva 
i detecta si hi ha o no cJembuterol. Una vegada detecta
da la presencia del clembuterol, es fa l'al1éllisi contradic 
tori i sinó queda el diriment. Per tant, crec que no hi ha 
cap dubte que una mostra ben Jnalitzada, així com es fa 
avui a la Conselleria, permet detectar si hi ha cloranfeni
col. 

Quant a les sancions, ja tal1lbé estic totalment d'a
cord amb el conseJler, perque resulta que la Llei de sani
tat parla de sancions greus i molt greus. Parla d'uns 
topalls , d'unes multes d'unes 500.000 pessetes fins a 
2.500.000 pessetes. També parla la lIei de sanitat, i el 
decret 1945/93 de sancions, de fer públ ics o no els noms 
i també parla, em sembla, clarament que, en cas de 
reincidencia sí, pero en casos que no siguin reincidents 
no tenen perque fer públics els noms. Per tant, dona m 
total suport a la política d'inspecció i control de la 
cOl1lercialització de CéHn quant al tema del clembuterol. 
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j espera m que a la compareixenc;a de I'Hble. Sr. Conseller, 
dema matí, davant la comissió d'Economia del Parlament, 
ens acabara de quedar clara la forma d'actuació de la Con
selleria. Moltes gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Mesquida. Pel torn de replica, té la paraula 
el Sr. Sampo\. 

EL SR. SAMPOL I MAS: 

Gracies, Sr. President. No havia pensat, a la primera 
intervenció, a felicitar al conseller per la seva recuperació, 
encara que sigui tard el felicitam ara. Serveixi aquesta ditada 
de mel per dir-li que no ens ha agradat la seva res posta, ni 
pel to, ni pel talant, ni pel seu contingut. 

Miri, Sr. Conseller, la nostra intenció no és mossegar 
ningú davant els mitj ans de omunicació. Quan ens dema
nen, contestam . 'opinió del nOSlre grup és que si hi ha unes 
empreses que atempten COnlra la salut deIs consumidors, els 
consumidor le nen el dret de stlber qui són aquestes empre
ses, enzillamen t per no comprar-hi. Jo crec que a ixo é un 
drel que esta per dilmunt el altres drets que puguin tenir les 
persone añci ñ<lde . Pero cree que no hem de discutir mé 
aquest lema, VOSIC! lenen un ri leri, n saltres en tenim un 
altre, pero no é el tema de fons de la qüesti' que avui dis
cutim . 

Tampo n é la meva (unció fer d'advo at de ningú . La 
(unció, com a diputat, en aquesta interpel·lació és aber, 
determinar, ajudar amb aquesta intervenció a tenir I'eviden 
cia, 1<1 certe <1 que el i tema, la tecnica que voste utililzen 
per determinar 0 no la presencia de elembu lerol és fiable a l 
eent per cenl. Aixo és I'únic que en ha mogut. a fer aque, ta 
interpeJ·lació: saber si utilitzen metodes fiables o no. 

També volem que contestin els recursos, és la seva obli
gació. Que hem de fer: una moció instant el Govern a con
testar els recursos de reposició? Vostes hi estan obligats per 
Ilei, contesti els recursos de reposició, perque sinó provoca 
indefensió a I'administrat. Sr. Conseller, és que el Govern té 
un servei d 'espionatge, que sap quan ens reunim? Es va 
equivocar. No pagui I'espia, perque la conversa no va ser 
dins un cafe del meu .poble, va ser··a un cafe que esta a dos
cents metres del Parlament. 

Bé, tema de la crucifixi -. Qui rucifica un sancionat? Oui 
fa públic e l nom o qui el sanciona injustament? Perque jo 
vu ll que, com a mínim, vo te lldmet i que hi ha un dubte 
3mb aque tes ancio n . Jo Ji he lI egil el inforrne deis rnalei 
xos tecnic que han e labora! la tecnica de el' ma lografia en 
apa fina, e l teen ics que eS lan a l centre nacional d'alimenta

ció de Majadahonda, que ón qui en diuen que aquest s iste 
ma només és útil com a melOde de garbell. ¡que necessita 
confirmació. Aixo ho diuen els tecnics de Majadahonda. 
Aixo és el que a mi em fa dubtar. 

Sabíem, conelXlem que les persones sancionades 
havien tengut a accés a fer la segona prova amb un 
perit, perque ho diuen en el seu recurs -ara ho he repas
sat. Concretament en el punt b del recurs diuen que els 
varen donar un termini improrrogable de 48 hores per 
procedir a I'analisi contradictori. Diu: "sense tenir 
temps per instruir-nos sobre el tema ni per trobar un 
perit realment experimentat en la detecció anodina de 
c1embuterol". Posteriorment va ser quan acudiren al 
laboratori d'am\lisis quírnics que els va fer I'informe, 
del qual els he Ilegil a lguns paragrafs. No només aixo, 
sinó que en el seu reeurs, en el punt b.3, els demanen -
dins el recurs de reposició i, com a mínim, els haurien 
d'haver contestat si era procedent o no- que al marge 
del procediment normal que fixa la lIei, se'ls permeti 
prendre m Ira de carn -estic traduint- de les canals 
interv ingud aix í com que se 'ls lIiuri una mostra d'ori
na amb la finalitat el 'enviar- Ia a un laboratori privat per 
proeed ir a un anal isi més exhau tiu. ElIs elil1en 11 obre 
aquesta so l·li c itud . no hern rebut respo ta alguna, a pesar 
que e l resultaLS negatiu del ana lisis po leriors ponían 
etl lela de j uicio la credibilidad de lo primeros positi-
1'05 ". Posteriorment, es feren uns analisis que varen ser 
contradictoris amb els primers. 

Jo cree que c1avant -com a mínim- el dubte que 
apo rte n e ls ma leixos tecnics del centre nacional de Ma
jada honda, i davant una petició i davanl el reconeixe
ment que voste ha fel que aques ts ramaders, fin ara, 
eren uns ramaders exemplars, jo cree que e'ls ha uria de 
permelre ten ir aecés a la tercera rnostra i fer un a na lisi 
po terior. Va tes ni el han con testat , i ara ell ja estan 
en fa e de co ntenciÓs-adrninistratiu. És aixó e l que jo 
hagués volgut. Jo crec que moltes vegades pujam aquí -
no vostes, vos tes i nosaltres, en política-, tenim la ten
dencia a no baixar del carro quan ja hem pres una deci
sió. Jo voldria que vostes admetés la possibilitat de 
dubte, perque en el futur tenguem la completa certesa. 
Jo, amb la seva primera intervenció, no he quedat satis
fet. Jo continuu dubtant que I'analítica que vostes utilit
zen és fiable al cent per cent. 

Diu: mostrin els noms. Miri, els noms ja estan a 
disposició deIs mitjan de cOl11unicaeió perque han estat 
public<lts en e l Bl1 tlletí Oficial del Parlament, i les res
p t s es pub liq uen en el BUllfetí Oficia l. si no, estan 
en el registre, a disposició del mitj ans de comun icaeió. 
Jo. ni en el ca de la per ona que no ha presentat recurs, 
no els faré públic perque no em consta que la tecnica 
que vostes han utililzat s igui fiable a l cent per i la reaJi
tat, davant el dubte, cree que és presumpció d ' innocen
cia. Per jo, aquesta genl, encara , no mereix la condemna. 
M'agradaria que ara , en tornar a sortir aquí , voste em 
d igués que demanaran un informe a l centre nacional de 
Majadahonda obre I'a nalítica que vQstes ulilitzen i jo, 
si VOSle em diu que es compromel a demanar aquest 
informe, ja li anuncii· que no presentarem cap moció 
subsegüent. Si voste es compromet a demanar aquest 
informe al centre nacional de Majadahonda, a les matei-
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xes persones que han posat en qüestió la fiabilitat al 100% de 
la tecnica utilitzada, no farem moció i ens donarem per 
satisfets, esperam que, en una propera sessió o en una res
posta parlamentaria, ens faciliti I 'informe que li envien de 
Majadahonda. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Sampo!. Pel torn de contrareplica, té la pa
raula el Conseller Sr. Cabrer. 

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

Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. No li ha agra
dat, i és natural. 1 que es pensa, que m 'ha agradat? Que em 
va agradar tota aquella intervenció a la premsa en moments 
que eren uns moments difícils en aquest tema? A que venia? 
Demali contaré una mica més, perque hem de reservar les 
coses. Dema sabra, i ja ho dic aquí, perque aquí sí que es 
pot dir, que Espanya esta plena de clembuterol, que ens 
tancaran la frontera alemanya, i li demostraré, ho sentira, si 
ve. 1 hem de tenir una mica de cautela tots, en aquest tema. 
1, efectivament, a Balears és alla on hi ha menys clembute
rol, i al País Basc. Li lIegiré dema -ja que han parlat en 
basc- com el País Basc amenac;a amb una acta dins el Minis
teri de comprar fetges a la Comunitat Economrca Europea 
i no a Espanya. Estam en aquest extremo 1 Mallorca és una 
bassa d'oli, perque sí que hi va haver una intoxicació -ha 
record perfectament, vaig ser I'únic que la vaig viure fins i 
tot el dissabte i el diumenge, I'únic, i no vaig trobar ningú 
a Sóller dissabte i diumenge, vaig ser I'únic que la vaig viure 
a fons-, i amb tanta casualitat que, a més aquell dissabte era 
aquí una altra persona que, per una altra part, és molt ,úni
ga meya, i s'ha portat molt bé ara amb mi, que és el Conse
lIer de Sanitat de Catalunya, Sr. Xavier Trias, era aquí, en el 
loan March, contestant el telefon tots dos. 

Per que varem tenir aquesta intoxicació? Perque varem 
badal' nosaltres? Em sembla que ha lIegit molt poc de clem
butero!. Perque varen badar unes persones que estan coliga
des, electoralment amb vostes, amb el Govern, o que donen 
suport pressupostariament a altres, perque varen badar moll 
fort, i aixo és al tribunal de justícia, i nosaltres els hem 
passat absolutament tots els noms de Balears. No són 14, són 
molt més de 100 els que es varen intoxicar, molt més de lOO. 
No sé de que s'estranya. Sap que passa amb el c1embuterol? 
lo li explicaré que passa amb el c1embuterol, i procurarem 
no entrar en aquest joc -ens equivocarem o no, i ja li he dit 
que hi ha tribunal de justícia darrera-, pero no entrarem en 
aquest joc de retardar. A la carn -ho sapiguen- és molt difí
cil detectar clembutero!. Dia que passa més dificultats, per
que ell mateix es metabolitza, es va metabolitzant, dit en 
altres paraules, menys tecniques, auto-destruint dia a dia que 
passa, i tot el que sigui retardar les nostres intervencions fara 
impossible trobar clembuterol, i a la carn que ens duen de 
fora és, francament, molt difícil que hi puguem trobar clem
buterol, a no ser que n'hi hagi en quantitats exuberants. 

On es pot trabar clembuterol? Com ho podem fer? 
Es pot trobar més facilment en el fetge, pero aquesta 
Comunitat Autonoma importa més carn que fetge, es 
pot trabar a l'orina, pero no tenim I'orina si ens duen la 
carn de fora, si ens duen les canals, i es pot trabar a un 
1I0c determinat, a I'ull, i I'ull és el 1I0c on s'acumula el 
clembuterol durant el maxim de temps possible. 1 tot 
aixo ho varem aclarir a la Universitat de Munich. 1 ara 
ha sortit un test rapid per detecció de clembuterol a 
I'ull, que fara que encara puguem anar amb els peus 
més ferms en aquest tema. Il'aplicarem immediatament 
que el puguem aplicar. Em sembla que li puc assegurar 
que dins el primer trimestre de I'any que ve. 1 així 
s'acabara una mica el tema del clembuteral, no de I'en
greix artificial, perque no només s'utilitza el clembute
rol. Actualment les autoritats sanitaries nacionals estan 
molt preocupades, perque apareixen substancies que no 
es poden ni identificar, els tecnics ni les saben identifi
car. L'engreixaran de qualque manera, i no em vengui 
amb I'excusa que les sulfamides poden donar un positiu 
com el c1embuterol. Aixo és una excusa infantil. Les 
sulfamides esta n tant o més prohibides que el clembute
rol, és més, si jo sabia que a una carn hi ha clembuterol 
i a una altra hi ha sulfamides, jo menjaria la del c1embu
lerol. No moriré, de sulfamides no li dic. Existeix un 
procés que es diu granulositosi, que és per sensibilitat, 
que pot conduir a la mort. Per clembuterol no em mori
ré. Jo menjaria la del clembuterol. 

A més de clembuterol, sulfamides, cloranfenicol, 
altres inhibidors, etc. etc., en veurem de grosses i de 
madures. Aixo és una lIuita molt lIarga, és una lIuita 
serena, quan aconseguim acabar amb el clembuterol en 
sortirii un altre. Sap que hi guanyen amb una vedella -
segons m'han dit a mi- engreixada artificialment o no? 
20.000 pessetes. Hi va tot el guany, i aixo és una lIuita 
que aquí duim seriosament. Aquí no ha arribat c1embu
terol a les persones de carn de Balears. Per que? Perque 
I'hem aturada. Voste diu que ens hem equivocat. ha di u, 
ha suposa, fa d'advocat defensor. Ja ho veurem, en 
tenen d'advocats defensors, no es preocupi, el coneixem, 
també ens ha vengut a veure. Ja ha fara, ja ha demos
traran davant el jutge, ja ha diran, deixeu-ho esta!'. No 
em preocupa. Nosaltres hem fet el que havíem de fer, 
el jutge que faci el que hagi de fer, i que acabi com hagi 
d'acabar, pero no ens hem rentat les mans, hem sancio
nat, ha"agradat o no ha agradat. Estam molt convenºuts 
que s'ha donat c1embuterol, perque, a Olés, de tata 
aquesta gent n'hi ha que vénen pel darrera i diuen: sí, 
que hem donat clembuterol. 

Recorda la primera vegada -jo era director general, 
fa tres anys i mig d'aixo- que varem parlar del clembu
terol i en varen sortir de Campos, anonimament, dient: 
sí, que donam clembuteral. Ho varen dir a la premsa. 
Ha hem de retreure? Va dir: ciar que donam c1embute
rol. Pensa que podrien competir? Si, a més, a la carn es 
veu. Voste parli amb un menescal avesat, com li han dit, 
j li diran que la carn que s'ha 'de menjar és aquella que 

I 
I 
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la seva dona, o la meva dona almenys. o la dona de cadascun 
de nosaltres. no vol comprar. perque esta p lena de vetes de 
no sé que. perque té un color distin to perque I'has de maste
gar duranl deu minut , i perque als al'lots no e ls agrada, i les 
mares compren el que agrada als a l·lots. I quina compren? La 
vermella, que amb e l gan ivet es de fa ... Aquesta és la de l 
clembule rol. Peró i vos te supl'i meix quin ze clí es abans I'ad
ministració de clemb ulero l als an ima ls, els n'ha donat durant 
110U mesas, i e l suprimeix quinze d ie abans, no e n trobarem 
enllo . Només 11 I'ul l. probab lement, quinze dies. El que va 
pa M a a lalu nya és que e l varen 'donar clembllterol fin 
al darrer dia . Ol!' n va veure de en terrar vede lles amb una 
pala? A llo fei " riure, sonien vedelles de d¡lVallterra.jo no ha 
havi;! vi t mai. E l bole sí que unen ele c1avall terra, peró 
les vedelles no. Per favor. 

Podem parlar tot el que vulgui. La Consefleria ha fet e l 
que havia de fer, com ha havia de fer, en el moment que ha 
havia de fer i amb la intensitat que ha havia de fer. I n'estam 
tant conven¡';lIts que pot dir el que vulgui. 

Quant a aixo de Majadahonda. jo tenc e l mateix informe, 
és a dir, no sé com s'ha demallat o com s'escriu, pero no 
tengui problemes, no vull que quedi sense contestar aquesta 
pregunta. Jo demanaré un informe a Majadahonda. sobre el 
que estan fent, él través deis nostres tecnics . Moltes gracies, 
Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr . Cabrero 

11.2) InterpeHació RCE núm. 3517/94, presentada pel 
Crup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a gestió de les 
compelencies de menors. 

Passam a la següent interpel'lació, la número 3517/94, 
presentada pel Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a 
gestió de les competencies de menors . Per defensar-Ia, té la 
paraula el Sr. Tejero . 

EL SR. TEJERO I ISLA: 

Gracies, Sr. President. Sras. y Sres. Diputados. Por terce
ra vez, durante este año nos ocupa el tema de una interpela
ción en temas de menores, y por tercera vez este grupo, en 
concreto, quiere p lan tear una erie de temas relativos a la 
gestión y competencias d menores. La atención y preocupa
ción por la infancia ha mejorada substancialmente en los 
últimos años en nue tro país. La educación, la atención 
sanitaria y los servicios sociales han contribuido a mejorar la 
calidad de vida, la sociedad es cada vez más sensible ante 
situaciones de desprotección, vulneración de derechos, pero 
también existe una clara conciencia de que es necesario dar 
un nuevo impulso, apoyándonos en elementos de cambio 
presentes en la sociedad y en la experiencia acumulada. 

Esta creciente atención hacia los derechos del menor no 
puede desvincularse del interés universal que se pone actual-

mente en los mismos, la adopción unánime de la con
vención de Naciones Unidas sobre los derechos de los 
niños y niñas el 20 de noviembre de 1989, y la gran 
cantidad de países que la han ratificado dan buena 
prueba de ello. 

La convención de derechos del nlno de Naciones 
Unidas ha aportado a nuestro ordenamiento jurídico 
una visión global del conjunto de derechos específicos 
unidos a una menor edad, aunque este texto, por necesi
dad de reunir el mayor consenso posible, es bastante 
genérico en sus enunciados. En esta convención, en 
cambio, sí se consolida el cambio de la concepción del 
niño, experimentada en las últimas décadas, pues en ella 
se contempla a los menores de edad como portadores de 
todos los derechos humanos con capacidad de ejercer 
estos derechos en mayor o menor medida. En esta últi
ma cuestión, su capacidad legal para ejercer sus derechos 
con independencia de su edad, es en la que hoy está 
centrado el deba te sobre los derechos de la infancia. 

Por primera vez en la historia, la convención recono
ce la ciudadanía del menor, se prevén una serie de 
derechos civiles del menor: libertad de expresión, dere
cho a la información, libertad de pensamiento, de con
ciencia y de religión, libertad de_asociación, entre otros. 
La puesta en práctica de la participación de los menores 
hará que esta protección especial que merecen por sus 
circunstancias personales se desprenda de su carácter 
paternalista al enfocarse no ya a los menores, sino sus 
derechos fundamentales que el ordenamiento jurídico 
les reconoce. 

¿Qué ordenamiento jurídico tenemos, qué marco, 
qué tablero en el que jugamos? Se ha repetido en distin
tas ocasiones en este Parlamento, pero no viene mal 
reconsiderar algunas cuestiones. En primer lugar, sabe
mos, o al menos entendemos, que la antigua ley del 
tribunal tutelar de menores del 1948 se modifica en 
1987, la ley 21. s bre adopción y otras formas de protec
ción, por la cual desaparecen las juntas de menores. La 
ley 4/1992, de reforma, que da un paso substa ncia l de 
cara al reconocimiento de diferen tes medidas a aportar 
a la hora de reformar supuestamente a menores, aporta 
una serie de medidas. 

En el ámbito autonómico disponemos del Est~tuto 
de Autonomía y la ley de acción social, que en el ar
tículo 14 contempla, en alguna medida, apartados relati
vos a los llamados menores. Existe también, en el ámbi
to autonómico, una orden del Conseller, de abril de 
1989, por la que se crean las comisiones insulares de 
Menorca e Ibiza. -en concreto todo este tablero en el 
que jugamos viene a colación por cuestiones que poste
riormente discutiré . 

En el Real Decreto 2170/1993, se produce el traspaso 
de funciones y servicios, medios patrimoniales, persona
les y crédito presupuestario. Asimismo, como referencia 
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internacional ya hemos comentado la adhesión de la organi
zación de Naciones Unidas de 20 de noviembre de 1989, y 
una resolución del Parlamento Europeo de julio de 1992. En 
España, desde el punto de vista del Senado, existe un refe
rente donde se estudió la problemática del menor en 1989. 

Con respecto a la historia en esta comunidad, sabemos 
que hay un convenio , hay una firma de convenio en el octu
bre de 1988, entre el Ministerio de Asuntos Sociales y la 
Comunidad Autónoma, de gestión de las competencias en 
materia de menores, que se valora en distintas actas de mane
ra positiva, distintas actas que supongo que la consellera 
tendrá. 

El 17 de noviembre de 1993 se produce la reunión de 
comisión mixta, donde se establece un coste efectivo, y se 
habla en distintos momentos de un proceso modélico de 
transferencias. Un apartado que, como ya en otra ocasión 
comenté, en cuatro años se ha multiplicado por 5 presupues
tariamente, y han tenido luga r va rias intervenciones. E n 
concreto, este diputado puede recordar desde casi hace dos 
años -la primera fue diciembre del 92, la última hace escasa
mente unos días, en noviembre del 94-, pero a colación 
especialmente nos llama la atención una comparecencia a 
petición propia que realizó la actual Consellera, de 9 de 
marzo de 1994, en la comisión de asuntos sociales. Anterior
mente, su antecesora, en mayo de 1993, también había he
cho referencia a una serie de promes~s, como comentaré 
después, recurrentes, que se repiten un a y otra vez. 

Vamos entrando en materia en el sentido de qué medios, 
qué agentes, y qué dicen estos medios y agentes de los cuales 
disponemos en la Comunidad Autónoma. Me he preocupado 
de pulsar opiniones, de recoger bibliografía y aportaré, 
fundamentalmente, el ámbito de opinión de cuatro agentes 
o medios de los cuales dispone esta comunidad. 

El departamento de protección de menores, de los cuales 
hay dos equipos en Mallorca, uno en Menorca y uno en 
Ibiza , que tienen una serie de funciones establecidas por la 
ley 21/87, qué dicen en marzo de este año: poca operatividad 
de las comisiones mixtas -comisiones mixtas que, como he
mos dicho, se crean en 1989 especialmente en Menorca y en 
Ibiza-, falta coordinación de actuaciones, no está prevista la 
prevención, faltan educadores de calle, faltan educadores de 
familia. 

Segundo grupo de agentes: el equipo técnico de apoyo a 
menores: en diciembre de 1993 este equipo que comienza en 
1987 y que se encarga, básicamente, de realizar informes y 
asistir a comparecencias y audiencias, al juez o a la juez 
encargada de menores, dice que existe una descoordinación 
y que se han desaprovechado cinco años de gestión de com
petencias. La juez titular del juzgado de menores, en una 
entrevista en diciembre de 1993, solicita inversiones para 
crear recursos, faltan medios, faltan estructuras y programas 
de actuaciones. Pero no piensen, hace poco más de una 
semana, ¿qué dice esta persona responsable? Estas y más 
cosas. Por ejemplo, plantea que falta un módulo de seguridad 

en Es Pinaret, que se había prometido, se ha comenza
do tarde el programa de libertad vigilada -existen tres 
personas en Mallorca, una en Menorca y ninguna en 
Ibiza-, el programa de centro se lo han enviado hace 
poco. La problemática de menores, actualmente, no 
afecta sólo, como se pensaba a clases desfavorecidas sino 
que empieza a afectar a otro tipo -por decirlo de alguna 
forma- no afecta sólo, como se podría considerar ante
riormente, a personas de raza gitana, sino que afecta a 
unas capas mucho más amplias de la sociedad ; no hay 
centros terapéuticos -apunte-; no hay nada sobre drogo
dependencias, no hay nada sobre prevención de drogo
dependencias, y es una medida que está contemplada 
dentro de las siete medidas que contempla la ley 4/92; 
no hay medidas para menores de 12 años. Se deberían 
articular medidas no sólo con niños, falta trabajo con 
familias, etc. etc. etc, Asimismo, también reconoce que 
ha mejorado ligeramente . Sirva lo cortés por lo valiente. 

E l grupo de la po licía de menores, que se crea en 
1991, co n dos person as -e n la actualidad ha y 7 pe rsonas
plantea en sus estadísticas -veo que el tiempo se me 
acaba- que existe un aumento espectacular de de litos 
contra la propiedad, que exi ste un aumento de desapa ri
ciones y fugas, que se han duplicado en un año las agre
siones sexuales, los ma los tratos y que el nivel de la 
presunta comisión de actos delictivos cada vez está en 
un as edades más tempra nas . Evidentemente, ante esto , 
lógicamente nos preocupa -como entendemos que ha de 
preocupar a todo este Pa rlamento y espero que a la Sra. 
Diputada . 

Si me permite, Sr . Presidente, en dos minutos termi
naré. Promesas en toda esta historia de comparecencias 
y demás. Las podemos repetir, no por conocidas vale la 
pena reiterarlas. Plan integral, desarrollo legislativo de 
adopción, normativa y articulación de la ley de acción 
social, las líneas básicas serán la prevención y la actua
ción directa -palabras literales de la Consellera-, articula
ción de un circuito, programas operativos eficaces, etc . 
etc. etc. 

Hechos: me remitiré a tres nada más, pero evidente
mente, en la segunda intervención espero poderlos am 
pliar. Hay muchos hechos pero, en concreto, hay tres: 
uno, líneas básicas sobre atención a menores que, en 
marzo de 1994 la Conselleri a produce un documento y, 
como reconoció hace muy pocos días la consellera, no 
tiene, por decirlo de alguna forma, ni la relevancia ni la 
acogida debida . Segundo hecho que nos parece más 
importante y más relevante . La última moción , a pro
puesta del Grupo Parlamentario PSM 1 EEM, se toma 
un acuerdo y la respuesta a este Parlamento es bastante 
pobre, y me extenderé en la segunda intervención. 

Tercer hecho: el decreto regulador de habilitaciones 
y entidades colaboradoras, aparecido hace muy poco, en 
el que, realmente, personas supuestamente -o al menos 
a mi entender- que saben de ' qué se trata la cuestión, 
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como puede ser la plataforma de Menorca, que como sabe 
agrupa a un porcentaje muy elevado de instituciones, le 
escriben una carta el 30 de octubre, emitiendo una serie de 
críticas que, en todo caso. en una segunda intervención ... 

EL SR. PRESIDENT: 

Acabi, Sr. Tejero, per favor. 

EL SR. TEJERO ¡ ISLA: 

Sí, Sr. Presidente . En todo caso le diré, planteamos una 
serie de cuestiones -hay más y si puedo, y me da tiempo se 
lo diré. Lo que está claro es que en la última intervención 
que tuve en este pleno dije que ser menor no es ninguna 
ganga, esperemos que rea lmente ... No creo que se pueda 
entender que la atención al menor es un derecho o un pre
texto . M uchas gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies. Sr. Tejero . Per part del Govern, té la paraula la 
Consellera Sra. Cirer. 

LA SRA. CONSELLERA DE GOVERNAC¡Ó (Catalina 
Cirer i AdroverJ: 

Gfélcies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats, Sr. Tejero. 
Em va millor que m'interpel'li el PSM I EEM, perque els 
tenc davant, i amb voste m'he de girar una mica més, pero 
em giraré. La veritat és que jo duia, creia, una intervenció 
bastant estructurada, i amb moltes coses per dir-li, pero la 
veritat és que la seva m'ha impactat, pel gran coneixement 
historie i la referencia a anys enrera, i a normativa que jo, la 
veritat, no tenc recollida, pero el que sí li vull agrair és que, 
-no sé si és la tercera vegada, o la vegada que sigui-, que 
se 'm permeti fer aquí un repas al que hem fet des que es 
varen assumir les competencies, i no vull fer cap triomfalis
me, tampoc no vull fer cap discurs de comparar, aixo estava 
malament, ara ho tenim més bé, pero sí vull fer una exposi
ció molt objectiva del que hem fet amb aquests quasi 11 
mesos. Supos que voste lIavors, no hi estad d'acord, o no li 
agradara gaire, pero crec que és important que ho apunti 
perque, així, almanco sabd el que ha fet la Conselleria de 
Governació en aquests onze mesos, perque deduesc del seu 
discurs que li falten coneixer molte.<¡ coses, encara que tengui 
tanta preocupació, i s'informi amb tants col'lectius i parli 
amb tantes persones. Ja li he comentat, a vegades, que m'es
colti a jo, que procur no enganyar-Io gens amb aquest tema 
de menors, i no escolti segons qui que, a vegades, li dóna 
males recomanacions i no li diu el que toca. Sempre li dic 
que en aquest tema no jugaré a política amb voste ni amb 
ningú . És massa important per jugar-hi, o sigui, que em de
mani, Sr. Tejero, tot el que vulgui, sense por, i veura com la 
proxima vegada li sortira una intervenció possiblement més 
de peus enterra i més centrada i dient més les coses concre
tes que s'han fel. 

Comenc;aré: quan varem assumir les competendes 
en materia de menors, és veritat que eren unes compe
tendes molt esperades, és veritat que eren unes compe
tencies que sabíem que ens plantejaven un repte impor
tant, perque del que nosaltres féssim, de les bases que 
nosaltres poséssim, en dependria possiblement tot ~ 

I'estructura posterior de menors, encara que nosaltres 00 

fóssim a la Conse\leria. 

Es varen dur a terme dos tipus d'actuacions: un era 
I'organització interna, i I'altra els nous programes i 
mesures. Voste ha fet molt bé referencia a una serie de 
normatives, i nosaltres hem fet totes les actuacions en 
base a aquesta normativa, la \lei 21/87, la 4/92 i la \lei 
d'acció social -ja no les tornaré repetir, perque voste les 
coneix molt bé, i per aixo no les hi tornaré refrescar, les 
coneix molt bé i va bé que sapiga aixo. 

Que varem fer quant a organització interna? Va ser 
una feina que havíem de tenir present, integrar tota una 
serie de persones dins I'estructura d'una direcció gene
ral, que ja estava formada, i que era la de Joventut, 
Menors i Família. Es va integrar el departament de 
protecció de menors de Palma dins aquesta direcció 
general, amb un canvi d'ubicació i amb un canvi físic, 
com ja s'ha comentat altres vegades, a Es Pinaret. Als 
equips existents se'ls atribueix I'estructura d'area. S'es
pecifiquen i es clarifiquen els processos en els quals han 
d'actuar cadascun, i s'hi assigna el personal concreto 
Aixo vol dir que dividim el personal en dues arees: una 
que és rarea d'adopcions i acolliments familiars, i una 
altra que és I'area de tutela, que es desdobla en funcioos 
de recepció, acolliment institucional i tuteles. Tampoc 
no davallaré a explicar que és cada cosa perque supós 
que voste té ciar quin tipus de feina fan cadascuna 
d 'aquestes arees. 

Quant als departaments que hi ha a Menorca i a 
Eivissa, passen a ser coordinats directament des del 
servei i es constitueixen el que podríem dir delegacioos 
insulars. Continuam mantenint les comissions per a 
estudi d'expedients i elaboració de propostes de resolu
ció en materia de la Ilei 2]/87. Igualment continuen les 
comissions d'ajuda, a les quals s'eleven propostes de 
resolució per a la concessió d'ajudes económiques o 
beques destinades als menors sotmesos a la tutela de 
I'administració o a aquells que estan en acolliment fami
liar i així ho precisen. 

Va ser important també la dotació d'infraestructures. 
Supos que de tots era coneguda la situació de penúria i 
precarietat que oferia I'ubicació del departament en el 
carrer de Sant Alons. I varem penar, per aixo, que era 
im portant el trasllat a Es Pinarel. Per aixo es va haver 
d'adequar un espai físic i era molt important, cosa que 
no tenia el departament quan era a I'altra ubicació, era 
la informatització del servei. No entraré a parlar-Ii de 
software i hardware -m 'ho han explicat molt bé des del 
servei, perque ho entenen, pero jo, segurament, li diria 
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alguna beneiteria que no entendrien-, pero s'ha aconseguit la 
informatització del servei i que sigui un circuit al qual tot
hom tengui accés a una serie de pantalles i que no s'hagin de 
passar papers manuals, com s'estava fent abans. 

S 'ha traslladat el departament de Menorca a uns nous 
locals -voste ho deu saber- suposant una renovació concreta 
de I'estructura . Aixo és organització interna, que supos que 
no té la més mínima importancia, pero que és basic a I'ho
ra d'acondicionar la feina que han de fer ( .. . ) i que ho facin 
en unes condicions millors de les que tenien abans. 

Vegem les actuacions en ma teria de I'execució de la L1ei 
21 /87. Vol dir que ara parlam de protecció de menors . A 
principis del 94 es varen firmar 21 convenis amb entitats 
col ' laboradores per a la guarda de menors i a ho res d 'ara 
estam preparant els que funci o naran I'any següent. Des del 
principi es va dur a terme un estudi de les necessitats rea ls 
per part de I'administració, i es detectaven un a serie de 
deficiencies en materi a de gua rda de men ors, cosa que ha 
cristalitzat en aquest decret -que voste ha criticat , i ja parlaré 
després de la crítica que voste ha fet- 98/94 , de 21 de setem
bre, que regula I'habilitació per actuar com a entitat 
col'laboradora en materia de guard a i mediació de menors. 

S'ordena la relació i derivació amb els serveis d'arenció 
primaria. En aquest sentit, hem de destacar un cónveni sig
nat amb l'Ajuntament de Palma, que serveix de precedent 
per a I'articulació d'una xarxa coordinada d'actuació a les 
distintes administracions que intervenen en la problematica 
de menors, i en aquest mateix context de coordinació s'ha 
dissenyat una fitxa de diagnostic de maltractaments, que 
acompanyara tots els informes que es derivin en els serveis 
de detecció primaria. 

En aquest any, s'ha duit també una inspecció de centres 
col ' laboradors, per avaluar la qualitat deis serveis que es 
donaven alla, i regularitzar la situació jurídico-administrati
va deis menors que alla estaven acollits. És una cosa que 
tampoc no s'havia fet abans, i que creim que era important 
que, per part del servei de menors, es fes una revisió als 
centres on estaven acollits els menors. Un conveni amb el 
Ministeri d'Assumptes Socials, per la implantació de progra
mes pilots en temes de maltractaments, amb una execució 
que esta prevista per al final del 94 i el 95. Tot aixo com a 
conseqüencia de la necessitat detectada des del servei de 
protecció de menors quant a la qualitat en el procés de de
tecció i atenció als menors i a famílies en risco 

Conveni, també, de formació i assessorament permanent 
en temes de mallractament amb la Universitat del País Base. 
Aquesta universitat, en virtut d'aquest conveni, es compro
met a impartir cursos als treballadors implicats, posar a la 
nostra disposició tot el seu material per al treball de detecció, 
diagnóstic i intervenció. Conveni amb la Universitat de les 
IlIes Balears per a practiques d 'estudiants de psicologia i 
pedagogia al servei de menors, que es realitzen des d'en
guany. 

Conveni amb els consells insulars de Mallorca i Me
norca amb transferencia económica per la gestió i con
cessió a ajuntaments amb assistencia primaria municipal 
d 'ajudes económiques i beques de menjador i guardaría. 
Participació en comissions tecniques i interinstitucionals, 
sobretot amb el ConseH Insular de Mallorca i l' Ajunta
ment de Palma. 

Vista la part de protecció, parlem de I 'execució de 
mesures de la lIei 4/92. Aixo vol dir mesures de reforma. 
Per ventura , i aquí sí que m 'agrada dir-ho, és el punt 
on es poden veure més els canvis que s'han produ'it, i, 
per ventura, és aHa on jo -encara que opinions puguin 
ser en contra- ens hi podem sentir més orgullosos. En 
un inici , únicament existia infraestructura per al compli
ment de mesures de regim semi-obert i tanca t. En 
aquest mom ent, i ja ho he dit tantes vegades, i sembl a 
que no ha valen creure -a mi m'ag radari a que ha po
guessin consultar amb altres comunita ts autonomes
podem afirm ar, amb coneixemenl de causa , que som un a 
de les Comunitats Autono mes a les qu a ls existeix una 
concepció més clara deis objectius i actuac ions tendents 
a la seva consecució. Nosaltres apos tam pe r les mesures 
altern atives a I'internament, com a res pos ta més efica<; 
i educativa a l menor infractor, a l mate ix temps que 
aconseguim amb aquestes mesures una major concentra 
ció social en el procés. 

S'ha produ'it I'elaboració i modificació de tots els 
programes tendents a I'execució de les següents mesures: 
programes de treball en benefici de la Comunitat. A tal 
efecte estam en procés de firma de convenis amb dife
rents ajuntaments; programa de conciliació: col'laboració 
i implicació, per tant, amb I'oficina de víctimes del 
delicte; programa de reparació del mal que el menor ha 
produ'!t; programa de regim obert en el centre Sagrada 
Família -com també recordara, perque ja s'ha explicat 
en moltes ocasions- amb una capacitat per vuit persones, 
s'ha produ'it una c1arificació de la plantilla, una nova 
direcció i també la redacció i aprovació del pla de cen
tre, així com el reglament intern, que tampoc no en 
tenien els centres que abans duien endavant el regim 
semi-obert; programa de regim tancal, també saben 
molt bé que es duu endavanl en el centre Es Pinaret, i 
ampliació a un modul de tractament. el centre d' Es 
Pinaret .pot donar resposta a semi-obert i inlernaments 
de cap 'de setmana; programa de Ilibertats vigilades: 
s'habilita des del centre Sagrada Família el programa 
EMO (educador medi obert) -si faig malta via i no té 
temps d'escriure-ho, li puc deixar després la fotocopia-, 
ampliació de la cobertura deis programes de mesures 
alternatives a internament a tates les IIIes, obertura de 
dos tallers en el centre Sagrada Família, oberts a me
nors en situació de risc social, dotats amb equipament 
molt específic i costós per desenvolupar activitats de 
disseny grafic i restauració de mobles, funcionament 
també en tallers de jardineria en Es Pinaret i próxima
ment també es posara en marxa una impremta a Sagra-
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da Família -esta m pendents de la instaHació de la maquina

ria. 

El darrer acord, i crec que voste diu que fa una setmana 
ha parlal amb la jUlge, pe r ventura , també li ha comentaL el 
que vo te ha obviat dir , i cree que és un acora importanl, i 
que lampoc no s'ha produit a cap a ltre comunila t autónoma . 
Tenim un acord amb el col ' l~gi d'advoca LS i e l jutjat de me
nors per a la creació d'un tom específic d'assistencia a me
nors, un tom d'ofici d'assistencia a menors. 

(El Sr. Presiden( reprell la direcció del debat) o 

EL SR. PRESIDE NT: 

Acabi, Sra . Cirer, per fa vor. 

LA SRA. CON SE LLERA DE GOVERNACIÓ (Catalina 
Cire r i Adrover) : 

Acabaré, Sr. Presiden t. Pero el Sr. Tejero ha tengut dos 
minuts més, i a mi també m'agrada ria tenir-I os. Per a I'esta
bliment d'una via de col ' labo ració i coordinació permanent -
si voste m'ho permet, eh?-

EL SR. PRESID E NT: 

Li faig constar que ja els ha tengut, aquests dos minuts de 
més, Sra. Cirer. 

LA SRA. CONSELLERA DE GOVERNACIÓ (Catalina 
Cirer i Adrover): 

Gracies, ara acabaré, faré molta via .... amb I'equip tec
nic de supor! al jutjat. Pe r lOL aixó , ' ha ret un import<lnt 
e ron; de dotació del persona l nece sal'Í per dur-ho endavanl. 
I hi ha un altra punL que m'agradaria comentar-Ii que és el 
de planificació general. on entren coses que vo te ha a se 
nyalat aqui i que veura que j Ii puc desmentir. S'ha viSL la 
neces itat, COsa que ma i no ' havia produ'ida , de la 
col -la o rac ió amb tOle les entila ts públiques amb competen 
cia social per a I'elaboració d'una xarxa coordinada d'actuaci
ons comuns amb temes de menors . Des del mes de mare; esta 
creada una comissió a la qual col, laboren més de quinze 
tecnics, representants de distintes administracions, amb la 
finalitat -li dic perque sempre que parlam de menors em fa 
dir-li el mateix- de la redacció del pla de menors, que regid 
totes les actuacions a desenvolupar en el futur. L'estat deIs 
treballs -ja li vaig contestar a una pregunta- és avane;at , i 
vaig dir que a principis de desembre, abans de dia 15 de 
desembre, aixc, veuria la lIum. 

Desenvolupament legislatiu: en aquest moment estan 
confeccionats els avantprojectes de Ilei del menor desemparat 
i de menor infractor, la redacció esta consensuada entre 
diferents administracions, s'ha enviat també la plataforma en 
defensa del menor, i aquests senyors que estan tan preocu
pats per la defensa del menor no ens han donat resposta -es 
veu que és més faeil fer les critiques quan ja s'ha acabat el 

termini que ens donin les seves suggerencies. Apart 
d 'aixó, /'esmentat decret d 'ordenado d 'institucions 
coHaboradores es desenvolupa en un altra. 

Quant que em diu que hi ha un centre ( ... ) , no crec 
que sigui així, veura com tot aixo que Ji varem prome
tre a la legislació del pla integral ho tendra aquí, abans 
que acabi I'any hi haura les I/eis en aquest Parlament -
no sé quan es tramitaran, perque no sé quin període hi 
haura- i també tendnl el pla integral. De IÍnies basi
ques d'atenció a menors ja en varem parlar a una pre
gunta . 

Quatlt al decret regulador , i a tata la normativa de la 
qual parlam aquí, -voste que em diu que ha estat molt 
critica t per la plataforma en defensa del menor , que em 
va escriure una carta el mes d'octubre, estic molt con
tenta que a més d 'enviar-me-Ia a mi també la hi envj'jn 
a voste i la comuniquin, pe rque és molt simptomatic 
que de la correspondencia que arriba als Consellers 
també en tenguin copia vostes, o que voste sapiga la 
correspondencia que jo reb. 

El que li volia dir és que to ta la legislació, el decret, 
tata la normativa que han fet I 'hem enviada a aquesta 
pl ataforma en defensa del menor, i hem obert un perío
de de temps perque ens donassin les recomanacions, les 
millares, els canvis ... 

EL SR. PRESIDENT: 

Acabi , Sra. Cirer, per favor. 

LA SRA. CONSELLERA DE GOVERNACIÓ (Cata
lina Cirer i Adrover) : 

... i encara és I'hora que esperem la resposta. Altes 
associacions sí que ens rhan donada, ( ... ), les distintes 
administracions també . 

Gracies, pel temps que m 'ha donat de més i esper 
que després li'n podré continuar dient més coses. Gra
cies, Sr. Presiden\. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Consellera. Per fixar la pOSiCIO, pel 
Grup MIXT, té la paraula el Sr. Vidal i Juan . 

EL SR. VIDAL 1 JUAN: 

Moltes gracies, Sr. President. Senyores diputades, 
senyors diputats . Bé, perdó per no sortir a la tribuna, 
pero a més d ' un esta lvi de passeig per la meva part, 
t3mbé així podré compensa r o, millor dit, equilibrar el 
que ha esmenlat la Sra . Co nselle ra. que ha hagut de fer 
I'esf r~ de gira r- e cap a I'esquerra tot el temps per 
contestar el Sr. Tejero, i ara , per equilibrar-ha, es pot 



girar un poquet cap a la dreta, o millor dit, cap al centre
dreta. 

Bé. El Sr. Tejero ha esmentat que ja s'ha vist aquí per 
tercera vegada aquest tema sobre la gestió de les competenci
es en menors. Jo supos que es referia a les seves intervenci
ons, perque aquest diputat que els parla també diverses 
vegades s'ha preocupat d'aquest tema, hi ha fixat la se va 
postura i avui, per un estalvi de temps també compensatori, 
no ho repetirem. No obstant aixo, estam d'acord amb moltes 
coses que ha dit el Sr. Tejero i, sobretot, amb la preocupació 
que compartim d'aquest interes universal pel menor, que fa 
falta que aquestes comissions insulars de menors siguin ope
ratives, que el que fins ara s'ha promes, es compleixi, que hi 
hagi centres terapeutics, en fi, una serie de necessitats que 
poden completar la feina de la conselleria que ha assumit 
aquestes competencies deis menors. 

Llavors hem escoltat també la Sra. Consellera, que natu
ralment, com ha dit ella, sense massa triomfalisme, pero sí 
d'una manera bastant exhaustiva, ha fet un balan¡; d'aquestos 
11 mesos, des que el Govern de la nostra comunitat autono
ma va assumir les competencies en menors. Ha parlat de 
programes, de convenis assistencials, d'una serie de mesures 
que s'han pres i d'iniciatives que s'han d'aplaudir, i aixo ens 
pareix molt bé. No obstant aixo, i a part que com passa 
sempre amb les interpel'lacions, lIavors es fixara per pan del 
nostre grup i d'aquest diputat la postura, i de les mocions 
subsegüents, aquest diputat que els parla va renunciar una 
vegada a presentar-ne una, precisament per una promesa que 
va fer aquí, davant pie, la Sra. Consellera. 1 al fil d'aixo, si 
em permet, del vell, el consell, el que és important per als 
ciutadans és poder percebre un avan¡; en l'assumpció de les 
compet(~ncies per part de la Comunitat Autónoma quan 
vénen de l'Administració central i que mai no pugui ser tot 
al contrari, amb aixó no li vull criticar la seva feina, peró hi 
ha una serie de mesures, una serie d'inicitives o de compli
ment de promeses que s'han fet que és el que arriba al ciuta
da i el que Ii fa estar satisfet és que la nostra comunitat 
autónoma vagi assumint competencies provinents de l'Admi
nistració central. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Vidal. Pel Grup PSM i EEM, Sr. Sansó, té la 
paraula. 

EL SR. SANSÓ 1 SERVERA: 

Gracies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Sr. 
Tejero, diferents vegades hem parlat de menors en aquest 
parlalllent, supos que encara en continuarem parlant ja que, 
amb la contesta de la consellera, tampoc el nostre grup no es 
dóna per satisfet, encara que li varem agrair, i li agra'im 
sempre tota la informació que ens pugui donar, la informa
ció que ens va remetre en base al seguiment o almanco a la 
moció que el nostre grup hi havia presentat, les passes que 
havÍem fet. Jo també he de reconeixer que principalment en 
un punt, en molts d'altrs veim molts de dubtes, hi veim 

intencions que poden ser bones, el que passa és que no 
hi veim encara el pes de realitzacions, quan les vegem 
podrem opinar sobre aquella moció molt més que ho 
podem fer avui, peró així i tot sí que hi va haver un 
punt, del qual continuam preocupats perque no veim 
dins la contesta o no hem trobat dins la contesta, alman
co no ens satisfa el que hi hem trobat, perque enteníem 
que la moció, encara que no un manament, de qualque 
manera sí que permetia que fessin molta més cosa que 
la que han feta en aquest programa o en aquests progra
mes que es duien a terme. Voste sap que de les compe
tencies el nostre grup, quan varen venir, esta satisfet, ja 
que eren unes competencies historicament reclamades 
per aquest parlament. Per tant, el nostre grup, com a 
grup nacionalista, estad d'acord amb totes aquestes 
competencies, encara que les gestionin així com sabem 
que les gestionen . De totes maneres, el que sí és ciar és 
que ... . o per al nost!'e grup és ciar, és que s'han tancat 
centres, que s'han destitu'its equips directius, amb per
dua de llocs de feina, que els educadors han sortit al 
carrer no a fer la seva tasca, sinó més aviat a protestar 
de la política de la Conselleria de Governació . Per tant, 
jo crec que almanco aixo pot haver suposat una certa 
decepció per a molts de professionals implicats en 
aquest lema i també li he de reconeixer que estam dece
buts perque entenem que la conselleria havia d'haver 
oben unes vies -de col'laboració a tot el que hi havia 
comen¡;at i, a més, avanc;ar en moltes coses que encara 
hi manquen, pero sempre obrir unes vies a tot el que 
havia funcional. Jo cree que fins i tot, no només el 
nostre grup, aquest parlament i els diferents grups havi
en reconegut que certes coses funcionaven bé . Per tant, 
el nostre grup veu amb preocupació que aixo no s'hagi 
continuat i esperarem, com és preceptiu, la subsegüent 
moció. la li he (J'avan¡;ar que possiblement si aquesta 
moció va per avan¡;ar dins el camí de tenir en compte 
molt més els professionals d'aquest camp, per tenir en 
compte els voluntaris que treballen dins el món deis 
infanls i de la joventut i per almanco recollir tOl que és 
bo que s'hi ha fet, el nostre grup hi donara suport, 
perque creu que hi manca encara una altra política i tol 
aixó, possiblement amb aquesta moció i amb d'altres 
que puguem fer, es podra completar o almanco hi po
dd. haver aquest canvi de rumb que fa estona que dema
nam. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Sansó. Pel Grup PP-UM, per fixar la 
posició, la Sra. Vidal i Burguera té la paraula. 

LA SRA. VIDAL 1 BURGUERA: 

Moltes gracies, Sr. President. Senyores i senyors 
diputats. S'ha dit avui horabaixa que el tema del menor 
en menys d'un any ha estat motiu i objecte d'inter
pel'lacions, de mocions i de debat en aquesta cambra. 
Pareix que aquest tema i aquesta preocupació ha sorgit 
només fa un any, o sigui, en el' tema del menor -jo li ho 
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pue assegurar-, per al Govern de la Comunitat Autónoma no 
nornés fa un any que hi fa feina i que se'n preocupa, sinó 
que és sensible, i eom molt bé ha dit la consellera, amb el 
tema del menor no volem fer política. 

Com vostes saben molt bé, ha estat la darrera comunitat 
autónoma que ha tengut competencies en el tema del menor. 
Hem intentat fer una feina discreta, una feina callada, peró 
que crec que ha donat un fruit -crec- altament positius. 
Aquesta comunitat, abans de tenir les competencies en me
nors, va aconseguir un eonveni de gestió amb el Govern 
central, el qual, per altra part, va ser positiu de cara a des
prés, quan n 'hem tengudes les transferencies. 

El que els puc recordar, a tots vostes, és que durant 
aquest temps, que n'hem parlat i que hi ha hagut aquest 
tema del menor en aquest parlament, I'únic objectiu ciar que 
hem de tenir a de ser -i així ho va prometre el Govern- tenir 
en aquest parlament la L1ei del menor; la L1ei del menor i el 
Pla integral del menor sera, diguem-ne, I'afiblall final de 
tates aqueixes actuacions. Se'n van fent acords, se'n van fent 
convenis, amb comunitats autonomes, amb el consell insular, 
amb ajuntaments, se'n van fent convenis amb entitats 
col'laboradores i es va fent -jo crec- una feina altament posi
tiva quant a educadors de carrer i quant a altres tipus d'actu
acions, peró també hem de tenir tots present que aquesta 
situació d.'impasse i transitória, que crec que es duu d 'una 
forma correcta i amb bons resultats, permetra o fara que 
quan tenguem el que és la Ilei elaborada i aprovada per 
aquest parlament, pugui definir quines han de ser les compe
tencies i les actuacions de distintes administracions. Per tant, 
jo crec que en aquest període de transitorietat, des que hem 
rebut les competencies de Madrid fins que tenguem la L1ei 
del menor i el Pla integral del menor, els quals el Govern 
esta fent, tal com s'hi va comprometre, sera després quan 
sera possible dur una actuació ja més concreta, ulla actuació 
molt més coordinada amb les distintes administracions. 

Jo pens que la feina que hi ha fet la Conselleria de Gover
nació, en aquest tema, ha estat seriosa, ha estat equilibrada 
i ha aconseguit que aqueixa transferencia que varem rebre 
pugui haver millorat la qualitat de servei i actuació que dins 
I'area del menor ha fet aquesta comunitat autónoma . Amb 
I'espran<;a que aquest pla integral i la lIei siguin aviat una 
realitat, nosaltres continuarem donant suport, com és natu
ral, I'actuació que ha fet la conselleria del Govern a la nostra 
comunitat autónoma. Moltes gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

EL SR. TEJERO I ISLA: 

Grades, Sr. Preside/l/o Senyores i senyors diputa/s. Sra. 
Consellera, con tanto ... casi se va a morir de éxito, sólo que
da el broche , como le han dicho, al final , y ya se muere de 
éxito, como le han dicho. Me ha dado la impresión de que 

ha hecho una lectura, un balance, como ha dicho el Sr. 
Vidal, de situación. No me ha respondido a ninguna de 
las preguntas que yo le he hecho; le puedo hacer más; 
no me ha respondido a una serie de cuestiones, y le voy 
a decir más: Un seguimiento desde mayo hasta ahora: 
Mayo del 94 -prensa nada más-, "el modelo asistencial 
de las instituciones está desfasado" . Agosto, ya se lo he 
comentado antes: "EI número de denuncias por abusos 
sexuales se ha duplicado, la violencia adolescente hacia 
los padres ha aumentado", son problemas nuevos que 
aparecen y que están registrados, y no ha hablado nada 
de dar solución a esos problemas, ahora parece que con 
el broche y la Ley del menor se va a arreglar todo. Sep
tiembre, política de personal, "Un sindicato de esta co
munidad denuncia el cierre de centros, modificación de 
condiciones de trabajadores y les acusa de poco transpa
rentes y participativos", esto lo dice un sindicato que 
tiene su representación, no yo, simplemente transmito 
lo que dice la sociedad. Septiembre de 1994, "Los veci
nos del Rafal Vell se quejan de Rostoll", que es una 
asociación o algo así que han contratado para llevar el 
programa de educadores de calle; le han escrito y no les 
ha contestado, al parecer, y no tengo espías, no se preo
cupe , que no tengo espías; la carta que le escribieron a 
usted supongo que es igual de pública que cualquier 
otra, me la ha pasado la Plataforma del menor, evidente
mente la tengo sin registro, es decir, que la tengo antes 
de que saliera· para su ( ... ). Lo que está claro es que yo 
le he dicho que había una serie de promesas que ya su 
antecesora había hecho, que estaban muy contentos, por 
lo que decían, del convenio de gestión y que no había 
quejas porque las actas están ahí, se pueden leer y de ni 
un lado ni de otro, eso me lo dijo el Sr. Gilet hace dos 
años, pero hay una serie de promesas: el plan integral, 
como le he dicho, desarrollo legislativo, líneas básicas, 
articulación de un circuito, etc . 

Respecto a lo que ha comentado, a mi me parece 
muy bien que hayan hecho muchas cosas, pero no me 
lea la memoria, dígame lo que está pasando. Esta pa
sando, de lo cual ya se hablará en otro momento, que 
un centro en Ibiza se cierra, está pasando que un centro 
que tenía una finalidad pasa a otra finalidad, está pa
sando que a unas personas se las recalifica, por decirlo 
de alguna forma, está pasando que del catálogo de pues
tos de trabajo que viene determinado por el Ministerio 
de Asuntos Sociales. un porcentaje de educadores y un 
porcentaje de cuidadores, que tienen su diferente nivel, 
ustedes los modifican en favor de los cuidadores, no 
sabemos si para ahorrarse dinero o no, pero se modifica, 
y evidentemente eso implica una ideología, una forma 
de entender: ¿se educa o se cuida a los menores? 

Respecto a lo que ha comentado de cosas que han 
hecho, sabemos que hay conciertos con centros colabo
radores, el convenio con el Ministerio de Asuntos Socia
les no es nuevo, ni del año pasado ni del otro ni del 
otro, es de hace bastante tiempo y lo tiene con esta 
comunidad autónoma para familias con desprotección, 
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. para niños de cero a tres años, tiene varios programas que 
I concierta con esta comunidad autónoma y con otras comuni
dades autónomas. 

Por último, una serie de puntualizaciones que ha comen
tado. Realmente, quería explicitar más; no me ha respondi
do a una serie de quejas de situaciones reales que han mani
festado los profesionales que están ahí, usted dice que todo 
está muy bien y los profesionales dicen que hay esto, hay 
algo que no cuadra, yo no sé si es que se enroca, como en 
ajedrez, o no se entera, la verdad es que no lo sé. Cuando 
me habla de ( ... ) me parece muy bien; uno de los problemas 
que planteaba una persona responsable en este apartado es 
que ¿qué pasa con un menor después de cumplir una conde
na, una medida , porque no son condenas antes de los 18 
años?, sale, ¿qué medidas tiene?, ¿tiene lugares a donde 
acudir?, ¿qué tiene? No tiene nada y es carne de prisión , 
como se suele decir en términos judicia les. 

Los programas, como le he comentado anteriormente -ya 
ha salido en otra ocasión-, por ejemplo, si usted dice que 
están en distintos lados, parece que en algunos lugares están 
más bien hacinados, no tienen espacio suficiente . 

Cuando ha hablado de que hay un convenio excelente con 
los abogados del turno de oficio, existe, existe_coll-convenio 
o sin convenio, pero existe, que me hubiera dicho que están 
haciendo gestiones para que se creara una serie de cuestio
nes, cosa que una diputada suya en Madrid lo está intentan
do, es otra historia, pero el turno de oficio existe. 

Cuando dice, tanto usted sobretodo como otro portavoz. 
que no quieren hacer política, yo no quiero repetir el mismo 
ejemplo, pero ¿a qué venimos aquí? en .una ocasión dije que 
aquí no veníamos a jugar a los bolos, aquí venimos a hacer 
política, a hacer leyes en el Parlamento y a controlar al 
Govern . 

EL SR. PRESIDENT: 

Sr. Tejero, li prec que acabi. Li vull fer I'observació que 
en aquests toros de replica i de contrareplica seré estricte 
amb el temps, donat que les intervencions inicials s'han allar
gades bastant. Per tant, li prec que vagi acabant. 

EL SR. TEJ E RO 1 ISLA: 

Sí, Sr. President. J 5 segons. 

Me gustaría que me contestara fundamentalmente a dos 
preguntas. Cuando hablamos de beneficio del menor, se 
confunde beneficio con beneficencia, una, y la otra, se con
funde voluntariado con profesionalidad. Muchas gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies. Sr. Tejero. En toro de contrareplica, i li faig la 
mateixa observació, Sra. Cirer, que he fet al Sr. Tejero, cinc 
minuts. 

LA SRA. CONSELLERA DE GOVERNACIÓ (Cata
lina Cirer i Adrover): 

Gracies, Sr. President. Procuraré cenyir-me al temps; 
en tot cas, després ja discutiré segons quins temes amb 
el Sr. Tejero, si ti pareix bé. 

Em molesta profundament sonir amb una actitud 
que no és la més propia del meu caracter, no m'agrada 
estar críspada i a vegades, quan parla m d'aquest tema, hi 
surt, i no m'agrada, més quan parla m del tema de me
nors, ni amb voste, sobretot amb voste, perque hem 
tengut en els passadissos moltes vegades temps per par
lar de menors, ni amb cap altra persona d'aquesta cam
bra . 

( ... ) intentar fer ni un balan<; ni posar -me cap afiblall 
ni res. Voste m'interpel'lava sobre la gestió de les com
pe.lencies en polílica de meno r i j li he explica l. de 
de I rimer d'any fins ara. com havíem dUla la geslió de 
la p Iílica en menors. Per exp lica r- li om n'hem dUla la 
gesli ·. li he d' xp lica r les actuacio ns que hi hem d UI a 
lerme. pe rq ue j , La carla de f derechos del libio de 
les nac ions unide la respecle, la lenc as umida peró nO 
em fa res a la meya gestió, sinó que jo havia de parlar 
del que havíem enumerant i no remuntar-me a allo a 
que' vos le s'ha remuntat abans. 

Pot ser que jo no me'n temi, pot ser moll ciar i que 
no entengui les queixes deis professionals. li vull dir que 
tots els professionals no hi són a les reunions deis pro
fessionals, pero tots aquests professionals, deis quals 
voste em diu que es queixen tant, són en aquests reuni
ons que jo li he anomenat de 15 persones o més de 
diferents administracions o de diferenlS entitats. entre 
elles la plataforma. hi són, el que passa és que sí troben 
que no s'han de queixar, si troben que quan arriben a la 
conselleria, Es Pinaret és un centre ben maco, és a I'aire 
lliure i tal, els intimida , és un lema que hauré de parlar 
amb ells, els el comentaré i a la proxima reunió m'hi 
presentaré. Possiblement, per fet de no anar a aquestes 
reunions. pel fet de ser. com voste molt bé ha dit, una 
política, no me n'assabenti, quan jo deia que no feia 
política era perque volia davallar un nivell d'objectivitat 
i un nivell gairebé tecnic a I'hora d'exposar el que s'ha
via fet en menors, perque són actuacions molt concretes 
i molt determinades que excedeixen qualsevol actuacíó 
política i qualsevol actuació que em pugui servir a mi. 
Catalina Cirer, per prendre'm una ( ... ) política, perque 
pas d'aixo sobiranament i ho tenc molt ciar. 

No he fet referencia moltes coses, com és al tanca
ment d'un centre a Eivissa. can vis de direccions a uns 
centres. perque tot aíxo ja ha sortit i són les queixes o 
les reformulacions que varem fer el mes de man; o el 
desembre del 93, com voste díu, i crec que ja s'han 
contestades des d'aquí, hi ha els lIibres d'actes. hi ha 
sol 'licituds de documentació. i s'ha contestat. Em crida 
molt I'atenció .... jo ja no sé que he de pensar quan es 
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respon del compliment d ' una moció, i s'ha enviada molta 
documenlació, encara que voste digui que la documentació 
sobra, s'ha enviada malta documen lació i es va fer un ban 
esfor~ a la direcció genera l correspanent perque s'envills 
documentació; que em presentí a la comissió carresponen t 
no a passar-hi el temps, vaig deixar rei nes que tenia pendent 
de fer, i que se'm digui que la documentació adjun tada és 
sufident, i que després aquí, vegi's !, hauran canviat els vents 
o no sé que haura passa t i resulla que no era suficient, que 
era molt pobra, que se n 'havia de donar Olés inf rmació; per 
J'amor de Dé u! , quan som al lIoc. quan hi ana m amb tata la 
bona vo lu ntal del món, amb tot e l nostre saber i amb tal e l 
que podem a contestar bé .... i no anomenaré ningú perque, 
si no. e l Sr. President em fara ca llar perque no puc contestar 
als altres grups. 

Voste em diu que el torn d'ofici existeix, evidentment que 
existeix, el que no hi ha és un torn d'ofici específic per a 
menors, el que s'intenta és que n'hi hagi un d'específic. que 
hi hagi un torn específic per a menors. que e ls menor pu
guín tenír uns representant lega ls que els represen lí i e l 
pllglli def nsa r, que no igui un ( ... ) lorn d'ofici que a la 
millor passa o límpicament del lema perque té a lu'es preocu 
pa 'io ns o no esta moh a sabenlat ele la problemalica del 
menor en qüestió i. pel" tant, a la millar un men r que ha 
comes una infracció breu, hagi de compartir una conelemna 
o una mesura judicial, per no dir-ne condemna, amb altres 
que han comes infraccions Olés greus; d 'aixo tractava allo 
del torn d 'oficio 

Quines mesures té un menor quan surt al carrer? Un 
tema mol! interessant i possiblement només en tenim un cas, 
i n'hauríem de tenir més, quina pqssibilitat té de redimir 
condemna abans de complir el termini?, per que? Perque té 
un contracte laboral, perque fa feina a un establiment, per
que viu a un 1I0c,perque cobra cada mes un sou i esta asse
gurat a la Seguretat Social, un al'lot que des deis nou anys és 
dins el circuit de menors, tant de la protecció com deis 1I0cs 
( ... ) circuit de reforma . Aix0 és una sortida, aixo és una 
sortida al tema deis al·lots que han passat pels centres que 
nosaltres tenim. i anam més enfora, pel centre Es Pinaret. 
Només n'és un cas, tant de bo que n'hi haguessin mes. 
Aquesta és la nostra feina -que n'hi pugui haver més. 

Jo veig un problema a tot aquest tema, és que es prepa
ren interpel'lacions des d'un despatx, des d'una cadira, sense 
coneixer les cares i ulls deis a/'/ots que tenim a/s centres, i jo 
li he clona t I'oportunita t perque vos te o qua lsevol pe!' ona 
vcnguin no no més I servei a parlar amb els professionals 
que hi ha. no només ( .. . ) que tenen entita ts COIll la platafor
ma. venguin als centres a coneixer ... , jo, per son, i die per 
01'1 perque e ls pue veure només a un centre, perque e ls 

allJ'e els pllC veure rlomés un p ie cada me o cada dos me-
as , quan lene temp per anar -Ios a visita r, els puc veure, 

quina cara i quins ulls tenen. És una bona oponunita t, dema 
hi pot venir, dema al cen tre Es Pinaret ( ... ) fan matances, 
seria un bon moment a la millar perque hi anas a veurc que 
n hi ha les mesures tan repressores que va le vol dir. Dema 
a l ce ntre Es Pinaret fan matances. Si hi vo l ajuela r, també, 

voste que tant d'interes té a ajudar els menors, tots els 
tríptics, tots els pamflets, tots els posters de la seva 
campanya política comanin-Ios als tallers de ( .. . ) Sagra
da Família, també els hi faran, li'n faran maquetació i 
tot, i d'aqllí a un mes possiblement tenguin la impremta 
en marxa i també els podran imprimir, perque ara els 
duen a imprimir a un altre 1I0c. Si volen, no vagin ni al 
mercat ni al supermercat Tan Tan a comprar pebres i 
tomatigues, poden anar a Es Pinaret perque els tallers 
de jardineria permelen que tal I'estiu hagin pogut men
jar verdures del centre. Tot aixo ha poden fer. tal aixo 
cree que es ajudar a mb fets els men rs. Ja li dic, les 
portes en són obertes. els les br indam, poden venir quan 
vulguin a visitar-lo. Perdonin si el mell la n és aquell 
al qual els tenc acostumats, perque ric molt, tenc sempre 
moltes bromes, tenc moltes vegades ganes de riure i que 
surti amb un to Olés crispat. perque realment hi ha 
vegades que no puc entendre actituds de ... , sí que vull 
que critiquin el que entenguin que esta mal feto pero 
entenc que no s'ha d'emprar el col'lectiu deis menors 
per fer una desacreditació. en aquest cas d'una persona 
del Govern com pugui ser jo. 

Hi fem feina, els esforc;os hi són, i li die que hi ha 
proves evident que les cose V¿1I1 per endava nt, que e ns 
queda mol! a f",r-hi? $om la primera en rec neixer -ho, 
i que hi hem de fer l~lOlte- passes'! Sí. amb aixo estam 
i crec que comptam amb un bon per nal, amb un bon 
ervei de menors, amb uns bons equ ips directiu de 

centres i personal directiu de centres. Només per contes
tar-li : No confonem de cap manera el benefici a menors 
amb beneficencia, ho tenim ciar i em dol profundament 
que voste pugui pensar aixo. Els professionals hi són i 
el voluntariat mai . mai, a dins les tasques de menors, la 
Conselleria de Governació, tol el temps que n 'he estal 
responsable, no ha suplil la feina d'un professional. 
Moltes gracies , Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gl'élcies, Sra. Consellera. 

111.1) Moció RGE núm. 4589/94, presentada pel 
Grup Parlamentari PSM 1 EEM, relativa a Decret 
75/94, de 25 de maig, sobre barem de merits de valo
ració autonomica en els concursos de funcionaris d' Ad
ministració local amb habilitació nacional,.de la Con
selleria de Governació, deriYada de la InterpeHació 
RGE núm. 3408/94 

Passam al tercer punt, que correspon a mocions, hi 
veurem en primer lloc la 4589, presentada pe/ Grup 
Parlamentari PSM i EEM, relativa a Deeret 75/94, de 26 
de maig, sobre barem de merits de valoració autonomic 
en els concursos de funcionaris d' Administració local 
amb habilitació nacional de la Conselleria de Governaci 
ó. Aquesta moció ve derivada de/ debat de la Inter
pel'lació número 3408, i té la paraula, en nom del grup 
interpel'lant, el Sr. Qomila i Barber. 



5336 DIARI DE SESSIONS / Núm. 132 / 22 de novembre del 1994 

EL SR. GOMILA 1 BARBER: 

Grades, Sr. President. Senyors i senyors d;putats. El PSM 
i EEM presentam aquesta moció, subsegüent a la inter
pel'lació que vam tenir fa quinze dies, una modó que, al 
nostre entendre, intenta deixar la nostra llengua en el lloc 
que li correspon com a propia i oficial d'aquesta comunitat 
autonoma. En el debat de la interpel'lació fa quinze dies, s'hi 
va fer esment d'un recurs que havia presentat la Conselleria 
de Governació contra un ajuntament que en el concurs per 
cobrir una pla<;a d 'interventor exigia el coneixement de la 
nostra Ilengua. L'Administració que ha de vetllar per la 
protecció, que ha d'impulsar el coneixement i, sobretot, 
segons el Decret 100/90, ha d'utilitzar la Ilengua propia d'a
questa comunitat, és la que presenta un recurs contra una 
altra administració. en aquest cas un ajuntament, perque 
utilitza massa la nostra Ilenguil, es considera que no cal utilit
zar-la ni coneixer-Ia tant, aquí el que és important és sabre 
el castella, no el catala. 

En aquest recurso la Conselleria de Governació, a la part 
resolutiva, diu: "Primer: Requerir, a I'empilrament de I'ilrti
ele 65 de la L1ei 7/85, reguladora de les bases de regim local, 
a l'Ajuntament d'lnca perque en un termini de quinze dies 
es procedeixi a l'anul'lilció deis acords adoptats pel pIe de la 
corporació a la sessió de data de 20 de setembre passat, el 
qual estableix com a requisit per participar en el concurs per 
a la provisió d'un lloc de feina d'interventor de fons el co
neixement de la llengua catillana, i segon: L'esmentat acord 
municipal, infringeix I'ordenament jurídic per no ajustar-se 
al contingut del decret sobre barem de merits de valoració 
autonomica als concursos de funcionaris d'Administració 
local amb adjudicació nacional, el qual no possibilita aquesta 
exigencia obligatoria." Per justificar aquesta resolució, en la 
se va exposició, en aquest recurso s'hi fa esment a la L1ei de 
normalització lingüística, que, en base, entre d'altres, a la 
L1ei de normalització lingüística, s'aprova el Decret 75/1994, 
vos tes creuen, senyores i senyors diputats, que la L1ei de 
normalització lingüística té un sol artiele que prohibeixi 
exigir el coneixement de la nostra llengua per participar en 
un concurs O en unes oposicions per accedir a la funció 
pública?, vos tes creuen que la L1ei de normalització lingüís
tica impedeix exigir el coneixement de la Ilengua propia 
d'aquesta comunitat a una persona que vol ser funcionaria 
d'una administració pública') Sincerament, nosaltres creim 
que no, que I'únic que ho impedeix és el Decret 75/94 . Evi
dentment , quan des del Govern es fa esment a aquesta lIei , 
no se'n cita cap artiele, no se cita I'artiele concret de la L1ei 
de normalització lingüística que duu a aquesta prohibició. 

L'únic ordenament jurídic que manté aq ... esta prohibició, 
com he dit abans, és el decret d 'aquesta conselleria. 1 aquesta 
competencia. la competencia que ha permes la promulgació 
d'aquest decreto ha estat transferida des de fa ben poc. just fa 
un any que el Govern de la Comunitat Autónoma hi pot 
posar aquests barems . Tenen coneixement. els senyors i les 
senyores diputats o els senyors del Govern, de quants recur
sos hi va presentar el Govern de l'Estat, per una situació 
similar, per un acord similar de la nostra comunitat autóno-

ma. d 'ajuntaments de la nostra comunitat autónoma. 
d'ajntaments als quals per accedir a una pla<;a d'inter
ventor o de secretari exigien el coneixement de la nostra 
llengua?, quants recursos hi va posar el Govern de l'Es
tat? Hem hagut d'esperar que aquesta competencia 
estigui en mans de la nostra comunitat autónoma. que 
estigui en mans del Govern de les IlIes Balears. perque 
arribin els recursos, un recurs que nosaltres entenem que 
va contra la nostra lIengua. 

Per a<;ó. demanam que es derogui el Decret 75 de 
1994 i es llevin els recursos que té plantejats la Comuni
tat Autónoma als ajuntaments que per mor d 'aqust 
decret.. .. per mor. no. en contra d 'aquest decret, exigei
xen el coneixement de la nostra Ilengua als funcionaris 
que volen accedir a les places d'interventor o de secreta
ri . Exigencia que alguns ajuntaments de les llles Balears 
havien posat abans que aquesta competencia fos propia 
del Govern de les Illes Balears. i mai no havien tengut 
cap problema, fins i tot ajuntaments del Partit Popular 
havien posat aquest requisit per accedir a la pla<;a de 
secretaris i d'interventors i mai no havien tengut proble
mes amb el Govern de I'Estat. Hem hagut d'esprar que 
la transferencia sigui de la Comunitat Autonoma per 
tenir aquests f'roblemes. 

En el debat de política general de la Comunitat 
Autónoma de I'any passat, del 93, el portaveu del PSM 
i EEM ja va dir al Molt Hble. Sr. President: "El nostre 
grup s'ha d'estimar molt aquesta terra per reclamar més 
com petendes perque les gestionin vos tes ". Jo pens que 
aquest decret ens dóna la raó. aquest decret que crea 
problemes als'ajuntaments que volen exigir el coneixe
ment de la nostra Ilengua ha tingut problemes en el 
moment en que hem tingut les competencies, i per tanto 
demanam que es derogui l'apartat 4 del decret, que 
prohibeix ac;o als ajuntaments. 

Senyores i senyors diputats, les funcions que la Llei 
de bases de regim local reserven als funcionaris amb 
habilitació nacional. és a dir, només a aquests funciona
ris i, en supósits excepcionals, a altres funcionaris , la fe 
pública, I'assessorament legal preceptiu, el control i la 
fiscalització interna de la gestió economica, financera i 
pressupostaria, i la comptabilitat, tresoreria i recaptació. 
Es prou important. i d'alguna manera nosaltres entenem 
que d 'aquestes actuacions depen la gestió de quasi tota 
l'Administració municipal, que es tracti perque els ajun
taments o la própia conselleria puguin exigir el coneixe
ment de la nostra llengua? L'acreditació del coneixe
ment del catala és un fet que, al nostre entendre. s'ajus
ta plenament a la Constitució i a l'Estatut d'Autonmia, 
és una conseqüencia obligada del seu caracter oficial i 
propia de la Comunitat Autonoma. la qual cosa significa 
reconeixer-Ia com a vehicle de relació deIs ciutadans 
amb lIurs poders públics. L'exigencia del coneixement 
del catala a funcionaris -entenem- es conforma amb el 
principi d'eficacia que reclama I'article 103 de la Consti
tució Espanyola, que ha d'inspirar el funcionament de 
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les adminiSlfacions públiques. ja que les administracions de 
les lIIes seran més eficaces si e ls sells servidors coneixen les 
due lI.engüe oficials. Nosallres també entenem que el prin
cipí d'igllaltat no queda infringit per aquesta exigencia lin 
güíst ica, ja que el maneig correcte del castella i del ca lala és 
imp rescindible lant per atendre els administra t e n qual evo l 
d'aqu es t do idiome com per estudiar i resoldre expedients 
redactats indi tintament en un o altre idioma, o en ambdós. 
Endemés. jo peo que eria ju lificable, per ra ns de legitimi 
tat, ele les quals deriva la seva connexió amb la finalital, 
també co nstitucional, que és la del respec te i pI' tecció de la 
lIengua ca talana. 'a ltrla banda, aquesl req ui itlroba supon 
en una semen ia del Tribunal Constitucion al, la 46 de 1991 , 
de dia 28 de febrer, o n e declara que l'establíment d 'un 
regíJll de coofi cia lilat lingüística en una pan del terrilori de 
r E tat no cOll lrad iu I pri ncipi d'iguallat de l espaoy Is a tOI 
el terri t I'i nacio nal, i en aque t mateix(l em ' ncia afegeix 
que é po testa t legi laliva de les corn unitat autónome .. .. la 
po tes ta t legi lal iva que les co munitals auto n me Lenen do
nell al 11 0 lre o l'de namenl una es tructura COlllpoSta, per ob ra 
de la qual pot ser diferent la posició jurídica del ciutadans 
a les diferents parts del territori nacional, i per tant, la sen
tencia aquests contra un article de la Llei de la funció públi
ca del Parlalllent de. Catalunya, on s'exigia el coneixement 
del catala per accedir a ser funcionari de la Generalitat. .. , i 
continua aquesta sentencia que no esdevé acceptable I'argu
ment de ~'advocat de I'Estat a aquesta exigencia , pot ser un 
obstacle per accedir a la funció pública per a qui no tengui 
el coneixement del catala; el mateix principi de merit i capa
Cital suposa una cilrrega per a qui voldria a cedir a una 
funció pública determinada, d'acredi(ar capacitaLs. co neixe
men!. i idoneltalS ex igibles pet' a la (unció a que aspira . Per 
a~o . I exigenc ia del coneixemenl de I'idioma que é oficial 
en un ter rilori on actua l'Adrninistració on un asp ira a servir 
és perfectament inclo'ible dins els merits i capacitats requeri
des. No ha d 'entendre I 'exigencia de coneixement del catala 
COIll un requisit ad extra independent del merít i capacitat 
acreditats. exigida per a I'accés a la funció pública, una exi
gencia amb I 'acreditació de la qual es dóna satisfacció als 
principis constitucionals esmentals. 

És evident que a diferents sentencies del Tribunal Consti
tucional sobre les lIengües própies oficials de les comunitats 
autonomes trobaríem més arguments per defensar la legali
tat de I'exigencia del coneixement de la nostra lIengua per 
accedir a la funció pública, i arribaríem a una sola conclusi
ó: Que és una qüestió de volunlat política exigir o no exigir 
el coneixement de la nostra Ilengua. Evidentment, el Govern, 
en aquests moments, no té aquesta voluntat. Gracies. 

(El Sr. Vice-presiden/ primer s/lbslÍlueix el Sr. Preside1ll en 
ia direcció del debat! 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Gomila. Altres grups que hi vulguin interve
nir? Pel Grup MIXT, té la paraula el Sr. Peralta. 

EL SR. PERALTA I APARICIO: 

Gracies, Sr. President. Senyores i senyors diputats . 
Sr. Gomila, la veritat és que aquesta moció que es deri
va de la interpel'lació, de la qual no vaig tenir oportuni
tal d'assistir al debat que es va produir, peró pel que 
avui s'ha dit aquí i pel que se n'ha escril en el Diari de 
Sessions, en definitiva, el que pretén aquesta moció és 
que tot aquel! que no conegui la nostra I!engua no pugui 
accedir a la pla~a de secretari o d'interventor d'una 
administració local de la nostra comunitat autónoma. És 
cIar, a~ó ens planteja un problema. que es produeix una 
exelusió d'un determinat grup de funeionaris que fins 
ara han vengut funcionant, i podem criticar la forma 
corporativa com ha funcionat fins ara, fins fa poc temps, 
el cos de secretz"is i d'intervenlors de l'Administració. 
pero cree que a¡;o r~s tendría a veure que s'hagués 
d'excloure un sector important de persones que, per la 
seva capacitat. poden exercir aquest 1I0c dins la nostra 
comunitat autónoma, i que I'únic requisit que se'ls exi
gís, que si no coneixen la lIengua, no poden aecedir a 
aquesta pla~a. crec que aquesta seria una postura total
ment excloent i que. des del meu punt de vista. no seria 
correcta. Jo crec que. tal com es plantegen els barems 
que es demanen, on es dóna una puntuació bastant alta, 
per no dir-ne molt alta, a tots aquells que tenen coneixe
ment de la lIengua. amb la qual cosa tenen ja un avan-
tatge ja importanl sobre els qui no en tenen. cree que ja 
és una garantia ja suficient perque molts deis qui hi 
volen accedir i lenen coneixement de la lIengua tenguin 
aquest avantatge sobre els qui no el tenen . Jo cree que 
a¡;ó est + a regulat a través de tots els barems que les 
diferents administracions han posat per poder accedir a 
aquestes places. 

Per una altra banda, he de dir que a molts de 1I0cs 
també e posa co m 11 requisit 1', ss iSlcncía ti cursos per 
coneixer i aprenc1re la nostra Ilengua, co a que 'ha 
vengut fen! i que fins ar::! no ha proclu'it exces iu pro
bleme . Jo crec que el que hem ele ve ure és si la pra li 
ca que es dóna dins les administracions ha prod ui't 
problemes o no n'hi ht'l produ'it. Nosa ltres, que som de 
Menorca, tenim l'exell1l le, no en aq uest con ell in ular 
actual, peró sí a I'anterior, que hi va haver secretaris ... , 
d'interventors. no, perque durant molt de temps no n'hi 
va haver. peró hi havia secretaris que no tenien un co
neixement de la nostra lIengua. que venien d 'altres zones 
de I'Estat espanyol on no tenien coneixemenl de la 
nostra Ilengua, i no hi va haver problemes perque a 
I'hora de la redacció d'actes o i a I'hora de treure enda
vant la feina es provoquessin problemes de cap casta. Jo 
cree que no va ser un problema fonamental aquesta 
qüestió. 

En definitiva, cree que a través deis barems es dóna 
aquesta pos ibilitat que el qui en tenen co neixement 
tenguin molts més avanla tg s que un altr per poder 
accedir ti aquestes places, i pe!' una altra banda, emenc 
que no fer-ho <lixí cria exclourc la possibilít<ll que un 
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I determinat grup de funcionaris poguessin fer feina en aques
ta comunitat autónoma, la qual cosa també, vista des d'un 
punt de vista estrictament constitucional, no em sembla justa. 

En definitiva, a causa d'a<;ó, ja que suposaria fer aquesta 
postura excloent d'aquest sector, aprovar aquesta moció, ja 
li avan<; que no hi donaré el meu suport. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Peralta. Per part del Grup Parlamentari SO
CIALlST A, té la paraula el Sr. Vicent TUL 

EL SR. TUR 1 TORRES: 

Sr. President. Senyores i senyors diputats. Ja vam anunci
ar o vam dir a la interpel ' laeió que aquest és un decret que 
limita i posa entrebancs a I'ús de la nostra \lengua, en Iloc 
d'impulsar-Ia precisament, eom s'hauria de fer per part del 
Govern o des del Govern de la Comunitat Autónoma, tant 
per raons institucionals, evidentment, com per la mateixa 
qüestió legal de tota la legislaeió autonómica que obliga totes 
les institucions de la nostra comunitat a impulsar I'ús de la 
nostra Ilengua, també hi vam dir que és un decret que inter
fereix ilimita I'autonomia municipal; ereim que en aquesta 
materia esta subjecta al que digui I'artiele 14 de la_Constitu
ció i a la jurisprudencia que el desenvolupa, 'precisament, 
en aquest sentit, no es pot interpretar de cap manera, perque 
s'ha deix;¡r suficientment clar en la jurisprudencia a aquest 
respecte, que s'exclogui ningú en col 'locar el requisit de 
coneixer la nostra Ilengua per fer feina a la nostra adminis
tració , o igualment, a la legislació basica de I'Estat, que di u, 
en referencia a la materia que ens ocupa, i en sentit positiu, 
que les corporacions locals inclouran a les bases del concurs 
el coneixement de la Ilengua oficial propia de les comunitats 
autónomes; en sentit positiu, diu "inclouran" i no "exclou
ran ", com ha reco\lit aquest decret. Evidentment, per refe
rencia, segons la legislació autonómica respectiva, s'ha d'in
terpretu que seria la L1ei de normalització lingüística o els 
decrets que la desenvolupen, pero, en qualsevol cas, en fa 
una definició en sentit positiu i no en sentit negatiu , com 
s'ha volgut interpretar. és un decret que fins i tot la mateixa 
consellera va reconeixer que era millorable, a la inter
pel'lació, peró sobretot entenem que és un decret innecessari 
i injustificat, d'un contingut purament voluntarista. És evi
dent que a I'article 4 d'aquest decret hi ha una voluntat polí
tica expressa de limitar I'ús de la \lengua catalana i d'interfe
rir en I'autonomia municipal. Nosaltres ens demanam quina 
necessitat hi ha, per part del Govern, en ;¡quest moment, si 
és un decret purament voluntarista, d'esbiaixar innecessaria
ment I'ús de la nostr;¡ \lengua, o quina necessitat hi ha d'in
terferir en I'autonomia municipal que li reconeix la legislació 
basica en aquest sentit. Evidentment, no podem estar d'acord 
amb cap deIs dos aspectes. 

Pero, com hem vist avui, en base a aquest decret, s'han 
recorregut, per part de la conse\leria, acords plenaris fent 
referencia o citant únicament i exclusivament I'icompliment 
de I'article 4 d'aquest decret, o sigui, pel fet que determinats 

ajuntaments hagin coHocat, com a requisit indispensable 
per concursar, el coneixement de la nostra Ilengua. És 
més, amb aquests recursos es fa -entenem nosaltres- una 
interpretació esbiaixada del que diu la L1ei 10/93, que 
regula aquesta materia. Es diu a I'exposició de motius 
del recurs que la L1ei 10/93 ha atribuIt competencies 
sobre aquesta materia a les comunitats autónomes; nos
altres entenem que no, que atribueix a la capacitat de les 
comunitats autónomes de fixar una determinada puntua
ció respecte del barem d 'aquests coneixements, pero que 
deixa ben cIar que la competencia és de les comunitats 
autonomes; la L1ei 10/93 diu que corresponen a l'Admi
nistració de I'Estat determinats merits generals i a les 
corporacions locals la determinació deIs específics, en 
base a la legislació que hi hagi a aquest respecte a la 
comunitat autonoma, pero no diu que els doni capacitat 
per regular aquesta puntuació o, sobretot, per negar la 
possibilitat de col·locar-hi aquest requisit. Per tant, creim 
que és una ingerencia intolerable dins I'Administraeió 
local, que s'ha fet únicament i exclusivament des d'una 
actitud voluntarista i sense cap necessitat legal, perque 
sigui recollit d 'aquesta manera en aquest decret, i per 
aixo, entenem que només hi ha dues solucions: o bé que 
per part del Govern o del grup parlamentari que li dóna 
suport es justifiqui la necessitat de mantenir I'esmentat 
article 4 o bé -entenem- que s'ha de votar majoritaria
ment o per unanimitat i s'ha de suprimir o retirar aquest 
article 4 d'aquest decret. Moltes gracies. Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. TUL Per part del Grup Parlamentari PP
UM, té la paraula el Sr. Marí i Tur. 

EL SR. MARÍ 1 TUR: 

Gracies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. 
Aquesta moció d'avu no dóna gaire peu ni a la poesia ni 
a parlar en \latí, peró no descart que a la contrareplica 
surti alguna fase en \latí per tal de posar-nos a la matei
xa altura del grup proposanl. Cenyint-nos, ido, a aquesta 
moció, el Grup PP-UM, en relació amb la moció pre
sentada pel grup parlamentari sobre el Decret 75/94, 
relatiu al barem de merits de valoració autonómica als 
concursos de funcionaris d'Administració local amb 
habilitació nacional, cal fer esment especial a aquestes 
paraules, que són la c\au de la nostra postura: "amb 
habilitació nacional". Convendra fer, en primer 1I0e, 
una serie de consideracions generals . 

Com ja es va exposar en el moment de debatre la 
interpel'lació que ha provocat la present moció, hem de 
partir de la base que aquest decret no fa referencia als 
funcionaris pro pis de I'Administració autonómica, sinó
i ho recalcam una vegada més- als d'habilitació nacional, 
que, com vos tes saben, són, per exemple, secretaris, 
interventors i tresorers d'Administració local, és a dir, 
aquells que, fent feina a les diverses entitats locals, 
compten amb una -i ho repetim per tercera vegada-
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habilitació de caracter nacional , la qual cosa implica que 
poden prestar els seus serveis a qualsevol corporació local 
d'Espanya. i no deim expressamem de I'Estat espanyol, de
pendent de l' Administració de l' Estat, i és fixat el seu regim 
jurídic pel Ministeri per a les Administracions públiques. 
Per altra banda. hem de tenir present que la propia normati 
va de la Comunitat Autónoma de les IIles Balears, Llei de 
funció pública, Uei de normalització lingüística, no contem
plen en aquests moments I'exigencia, com a requisit, del 
coneixement de la lIengua catalana, sinó que el valoren i en 
fixen un determinat nivell no eliminatori; el contingut del 
Decret 75/94 havia d'ajustar-se obligatóriament a aquestes 
normes i és evident que, redactat el decret en els termes que 
esta, s'hi ajusta ben bé. Aixó no vol dir que més endavant 
no es puguin produir modificacions que contemplin aspectes 
similars al de la móció ja que, com es va manifestar a la 
interpel'lació, hi ha una predisposició expressa de les conse
lIeries de la Funció Pública i de Cultura cap a la consideració 
obligatoria de coneixer la nostra Ilengua per poder accedir 
als cossos funcionarials de la Comunitat. Voldríem que ten
guessin present que les corporacions locals tenen la potestat 
de fer prevaler per damunt de qualsevol coneixement el de 
la nostra Ilengua, ja que disposen de la possibilitat d'atorgar
li un total de 7'5 punts, els quals sumats als 1'5 punts del 
decret autonomic fan un total de 9 punts, la qual cosa practi
cament elimina de manera clara tots aquells que desconeguin 
la nostra lIengua i que sí aquí els tenguéssim no sé que en 
dirien. 

Quant als punts concrets de la moció, poden dir el se
güent: Primer, hem d'adarir que no hi ha recursos, sois hi ha 
un requeriment a un ajuntament, aixo vol dir que o es tracta 
d'uns disconformitat tan general per part de tots els ajunta
ments com voste sembla posar de manifest; és ciar que no 
seria coherent retirar I'esmentat requerimentja que el Decret 
75í94 és vigent i d'obligat compliment i ha estat vulnerat per 
la corporació requerida d'una manera evident. Segon, no 
podem accedir a aprovar aquest punt ja que el compromís 
del Govern és el de modificar el decret quan la normativa 
autonómica ho permeti, com ja he exposat: enten e m que els 
ajuntaments interessats en fer prevaler la Ilengua, la nostra 
Ilengua, la Ilengua catalana, per damunt de qualsevol altre 
coneixement poden fer-ho, si bé amb el risc que pot ser que 
aixo produeixi I'efecle de tenir un personal menys qualificat 
tecnicamenl per ocupar el seu Iloc, ja que, d'aquesta manera, 
es poden ta ncar les portes a funcionaris que, tot i estar ben 
pre parats professionalment, desconeguin la !lengua catalana; 
Wnt de bo que no caiguem en el perill de contractar funci o 
naris lIicenciats en filologia romanica, especialitat en I!engua 
a l I na, pero que rea lme nt , de la eva fe ina , a la millo r no 

en teng uin uns c neixements ta n aprofundits . És una s imple 
adve rte l,c ia que c rec que és jusI que aquí es tengui en 
compte . Ta mbé pode n, Ie.c¡ corporacions locals. pot e nciar I'ús 
de la I!engua catalana en el seu ambit mitjan~ant el seu 
aprenentatge pels funcionaris un cop hagin pres possessió en 
un termini raonable de temps, que una persona mitjanament 
intel'ligent pugui aprendre, no només la nostra !lengua, sinó 
també la nostra cultura . 

Pensam també que sempre és millor fer una discri
minació en positiu, valorar uns coneixements, que no en 
negatiu i limitar les possibilitats d'acces, perque així 
s'afavoreix una administració més agil i efica~. Voldrí
em que quedi clara la voluntat i la predisposició expressa 
d'ajustar aquest decret a la normativa autonómica tan 
aviat com aixó sl!Sui viable i no arriscar-se a comptar 
amb normes que, com ha passat a alguna altra comuni
tat, puguin ser objecte de recursos contenciosos adminis
tratius, amb les conseqüencies d 'inseguretat jurídica que 
aixo comporta. Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies , Sr. Marí i Tur. E n torn de replica, té la 
pa raula el Sr. Gomila. 

EL SR. GOMILA 1 BAR BER: 

Gracies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. 
Sr. Peralta, voste ja ha manifestat que o va ser en el 
debat de la interpel'lació que ha motivat aquesta moció 
subsegüent. Jo li he de dir que aquesta moció, que ve 
derivada de la interpel'lació, ho va ser per un decret de 
la Consel!eria de Governació, en el qual, al final de 
I'article 4 d'aquest decret, prohibeix que els ajuntaments 
puguin exigir o posar com a requisit al concurs per 
accedir a la pla~a de secletari i d'interventor eJ coneixe
ment del catala. Nosaltres entenem que, com a principi, 
els ajuntaments ho haurien de poder fer. Fins i tot hi ha 
ajuntaments que ha han fet, voste ha citat ajuntaments 
de Menorca, ha citat el Consel! Insular de Menorca, i jo 
li he de dir que hi ha ajuntamenls de Menorca que van 
tenir aquest requisit. 

Vul! agrair el suport que ha manifestat el Grup Par
lamentari Socialista a aquesta moció, perque ha entes 
correctament que no es traclava de ficar-nos en qüesti
ons que cap norma prohibeix que ha puguin fer els 
ajuntaments i que, un de tants punts, és que se n'elimini 
aquest requisit de I'article 4 d'aquest decret. 

Sr. Marí, als funcionaris fa un temps els deien escri
vents . Vosle s'imagina com un escrivent pot fer la seva 
feina si no coneix la lIengua propia de la comunitat on 
ha de fer aquesta feina? el decret de la conselleria ... , 
voste que aquí tantes vegades ha parlat de guerres lin
güístiques, el que ha provocat una guerra li'ngüística, 
en recursos, voste em diu que és un requeriment, peró 
fins i tot voste ha afirmat que la consel!eria esta dispo
sada a continuar endavant perque aquí és vulnerable 
1 'article 4 del Decret 75 de 1994, és a dir, en recursos, 
una guerra lingüística que han obert vos tes des que en 
tenen la competencia. Yostes prohibeixen que els ajun
taments puguin exig:r el coneixemenl de la nostra ¡len
gua i nosaltres entenem que a¡;o no es positiu, que a~o 
no és necessari, que el decret aquest no té per que 
contemplar-ho. La Sra. Consellera fa quinze dies ho 
argumentava i ens treia legislació d 'altres comunitats 
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I autonomes, ens citava la Comunitat Autonoma valenciana, 
ens citava la Comunitat Autonoma basca, pero a cap d'a
questes comunitats autonomes es prohibeix que els ajunta
ments puguin posar com a requisit el coneixement de la 
nostra lIengua, i vos te, com ja ho va fer la Sra. Consellera, 
ens envia a un possible recurs o acord de les conselleries de 
la Funció Pública i de Cultura per tal que als funcionaris de 
la nostra comunitat autonoma se'ls pugui exigir el coneixe
ment del catala per accedir a la funció pública. Fins i tot, 
diria a la Sra . Consellera que no esperi, sigui valenta, faci-ho 
vostt~, avanci's al que pugui fer la Conselleria de la Funció 
Pública i la Conselleria de Cultura, i, si no ho fa, com a 
mínim, no ha prohibeixi als ajuntaments, perque, al nostre 
entendre, és del que es tracta . 

Ni la Llei -i voste I'ha tornada a citar- de funció pública 
ni la Llei de normalització lingüística prohibeixen que algu
nes administracions puguin exigir el coneixement de la nostra 
Ilengua: no ho prohibeix ni la Llei de normalització lingüís
tica ni la Llei de la funció pública de la Comunitat Autono
ma, I'únic que ho prohibeix és el Decret 75 de 1994. Hi ha 
sentencies del Tribunal Constitucional que 'lvalen que ac;o 
puguin se r un requisit per accedir a la funció pública a co
munitats autonomes on tenen lIengua propia; el Tribunal 
Constitucional, en diverses sentencies, avala la possibilitat 
que les administracions que tenen Ilengua propia i oficial 
diferent de la castellana puguin exigir el coneixement de les 
dues Ilengües. Per tant, nosaltres entenem que no es discrimi
na ningú. El fet de participar en unes oposicions ja és una 
discriminació, el fet de participar en una serie d'exercicis ja 
és una discriminació, si s'hi presenten moltes persones i hi 
ha poques places, s'han de discriminar totes les persones que 
no obtindran aquella plac;a. Per tant, és un merit més que 
no es contradiu amb cap d'altre, que no es contradiu amb el 
coneixement de la Ilengua castellana ni es contradiu amb el 
coneixement del dret ni amb el d'economia que pugui tenir 
qui aspira a la plac;a de secretari o a la d'interventor, sinó 
que és un merit més. Per ac;o, entenem que la nostra moció 
esta feta amb tota la intenció positiva de llevar el que vostes 
posen com una prohibició als ajuntaments i que, com a mí
nim , pugui quedar com una qüestió que si ells la valen, la 
puguin fer . 

Nosaltres, amb la moció, també volíem arribar un poc 
més enlla, perque creiem que és possible que les administra
cions d'aquesta comunitat autónoma .. . , que els funcionaris de 
les administracions d'aquesta comunitat autonoma han de 
coneixer les lIengües que són propies i oficials de les IIles 
Balears. Gracies. 

(El Sr. Presidenr reprcll la direcció del debat) o 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Gomila. Intervencions en contrareplica? Sí, 
pel Grup Parlamentari MIXT, Sr. Peralta, té la paraula. 

EL SR. PERALTA I APARICIO: 

Gracies, Sr. President. Una vegada més, vull insistir 
en aquesta qüestió. Davant tata la parafernal'lia que hi 
ha als voltants del tema, aprovar aquesta moció, avui 
aquí, que significa? Que tates aquelles persones que 
tenen capacitat suficient per ser secretaris, interventors 
de corporacions local s, si no coneixen el catala, no po
den fer feina en aquesta Comunitat Autonoma . I aixo és 
la realitat del que vostes presenten aquí, i jo entenc que 
aixo va en contra de la Constitució, perque discrimina 
un sector -bé, si hi ha sentencies o no n'hi ha, bé, tots 
sabem com funciona el tema de les sentencies moltes 
vegades-

(Riallesi 

Per tant, Sres. i Srs. Diputats, el mateix que li he dit 
abans, no puc votar a favor per aixo que li he expressat. 
Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Peralta. Sr. Tur, té la paraula. 

EL SR. TUR I TORRES: 

Gracies, Sr. President. Si és o no excloent, si és o 
més positiva una discriminació positiva enlloc de fixar 
una condició sine qua non que es conegui el catala . Jo 
cree que no és aquesta la qüestió . El debat s'ha desviat 
de la qüestió. La qüestió és qui és el competent per 
fixar aquestes bases per les quals hauran de concursar 
aquests funcionaris. Nosaltres entenem que els compe
tents són els ajuntaments, per tant, aquest decret és una 
ingerencia dins la competencia municipal a la qual 
tantes vegades s'ha al'ludit quan interessa no actuar en 
algunes condicions. Per tant, si el debat és si la compe
tencia és municipal, sobra en aquest decret i, en tot cas, 
qui hauria de dir si és o no ajust<lt a Ilei serien els tribu
nals, pero no aquest Parlament. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gnkies, Sr. Tur. Sr. Marí Tur, el seu torn de contra
replica. 

EL SR. MARÍ I TUR: 

Gracies, Sr. President. Sr. Gomila, nosaltres no vo
lem discriminar ningú, ningú vengui d'alla on vengui, de 
I'Estat espanyol -com Ii agrada dir a voste-, o d'Espanya 
-que és exactament el mateix, encara que amb petits 
matisos que tots coneixem. Nosaltres no volem discrimi
nar absolutament ningú. Aquí s'han donat raons, fa 
po es segons, més que suficients que fan que no importa
ria que jo hagués de parlar, pero jo crec que s'ha citat 
molt als ajuntaments, i amb aquest paragraf que jo he 
Ilegit a la meva exposició esta c1aríssim. Els ajunta-
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rnents que vulguin suspendre una persona que no parli el 
catala, ho poden fer amb totes les de la lIei. És com allo 
d'aque/l professor que vol suspendre un alumne, que el pot 
suspendre amb tota justícia. Esta claríssim. Jo em quedaria 
una mica amb les ganes -vos te Sr. Gomila ha parlat en \latí, 
ha dit ad extra, el Sr. socialista ha parlat de condició sine qua 

11011 i jo també vull demostrar que també en sé una mica-, 
i diria allo quod dixi dixi, és a dir, el que he dit ara ho repe
tesc aquí. Gracies. 

( Ria/lesJ 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies. Sr. Marí Tur. Acabat el debat, passarem a la 
votació. Entenc que hi pot haver votació conjunta deIs dos 
punts de la moció, si no hi ha observacions en contrario 

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

Senyores i senyors diputats que voten en contra? 

Senyores i senyors diputats que s'abstenen') 

27 volS a favor, 29 en contra, I abstenció. En conseqüen
cia. q.ueda rebutjada la moció 4589. 

m.2) Moció RGE núm. 4612/94, presentada pel Grup 
Parlamentari MIXT, relativa a compliment de les mesures 
previstes a la L1ei de camps de golf, de la Conselleria de Go
vernació, derivada de la Interpe¡'¡ació RGE núm. 1849/94 

Passam a la segona moció d'avui, que és la 4612, presen
tada pel Grup Parlamentari MIXT, relativa a complimen~ de 
les mesures previstes a la /lei de camps de golf. Aquesta 
moció ve derivada de la interpel'lació 1849, i té la paraula, 
en nom del grup presentant, el diputat Sr. Vidal i Juan. 

EL SR. VIDAL 1 JUAN: 

Gracies, Sr. President. Sres. Diputades, Srs. Diputats. 
Després de la interpel'lació de fa dues setmanes en relació 
a la política del Govern per al compliment de les mesures 
previstes a la /Iei 12/88 de camps de golf, ens va animar a 
formular i proposar la moció que avui debatrem, un conjunt 
de motius que van des del. fonamental que no és altra que, 
fem una oposició constructiva, propasar a I'executiu mesuris 
que li ajudin a procurar el compliment de les lIeis elaborades 
sempre en benefici de la nostra societat, fins al de la favora
ble actitud i receptivitat que varem poder endevinar a través 
de les respostes tant del Sr. Conseller d'Obres Públiques i 
Ordenació del Territori com del senyor portaveu del grup 
que dóna suport al Govern. 

No repetirem aquí el que varem ex posar a la inter
pel'lació, pero sí volem recordar que al'ludirem especial
ment al contingut del punt 4 de I'article 2 de la /lei 12/88 per 
demanar que els informes favorables de les quatre Conselleri-

es, Turisme, Agricultura i Pesca, Cultura, Educació i 
Esports i moll especialment el d'Obres Públiques ¡ 
Ordenació del Territori, preceptius per a la necessaria 
declaració d'interes social que atorguen les comissions 
insulars d ' urbanisme, requercixen un rigor molt e tr iete 
-valgui la redundancia- e n tOl els casos, I ero molt 
panicula rme nt pel que re I ce le al de la darrera de les 
e mentades Consellerie , jn que a feCta a uns temes tan 
importants com suposa certificar la suficiencia i conve
niencia deis recursos hidraulics proposats. 

Per altra part, ens referíem a la necessitat que quan 
I'emissió de I'informe favorable contingués condicions, 
e fes un scguiment de l e mplimenl d'aquestes. tota 
vegada que es donen caso que despré$ d 'obtenir la 
dec laració d ' in leres socia l, s 'obl ide n per pa rt de is pro
motors -p r d ir-ho mé exaClament , d'a lgun - e l requi -
it o condicionan l q ue '1 podrien haver ex igil. 

Pe r a ltra parL tamp c no hem eI 'ohli lar que a I'any 
0, per !lei 6/90. de J I t! mnig. es va modificar I'a rti 

e l 5 de la 121 8 pe r tal de gilf, n tir la pre ervació del 
espais natura ls. Per ta nl, la de f !1Sa de l mcd i na tura l i ' (1 

def n a dc l re urso hidraulics. els do ti lillS fu e té la 
nostra Comunitat Autonoma més importants per atreu
re un turisme de qualitat. també es defensessin conveni
entment a I'hora de promocionar unes instal·lacions, 
contra les quals no tenim res en absolut. de camps de 
golf, que 'també estan pensades per atreure aquest turi s
me de més qualitat. 

En definitiva, la FIEF, la formació política que 
m 'honro re presentar e n aquestél ambra, es tima que, 
malgrat la demostrada preoc upació i cura que el Gove rn 
Balear posa per a l co mplimcl1l de les normes conli llgu 
des a les lI eis sobre camps de g If, lal COI11 en va infor
mar adequadame nt e l onsell er Sr. Re us , a la va res
pos la a la interpel' lació sobre aqu t tema, la defen a 
d i , e ns dubte. repetim, mé importtlnts a tiu amo 
e l quals compla la no tra omuniuH, e l med i nalura l i 
I 'aigua, justifica la presentació d 'aquesla moció qll 
consta deIs tres punts següents: 

En primer Iloc, demanam que el Parlament de les 
IIles Balears ¡nsl; el Govern de la Comunitat Autonoma 
a donar instrllccions concretes a les Conselleries que 
hem esmentat a fi i efecte que els respeetius informes 
favorables necessaris per a la declaració d'interes social 
per a la construcció de camp de golf, que e. preveuen 
a I'a nicle 2.4 de la \lei 12/88, de 17 de nov mbre, no 
sigui n emesos fins que no es comprovi l'exiStencia fefa 
em deIs mitjans exigibles en a lguns caso, i en genera l de 
les condicion assenya lade a I'esmentat anicle com 
indispensables per a un pronunciament favorable. 

En segon \loe demanam que el Parlament insti el 
Govern a arbitrar els mitjans neeessaris per tal que 
aquestes distintes Conselleries assenyalades en el punt 
anterior, puguin dur a terme les funcions de vigilancia 
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que garanteixen el compliment quant a les mesures previstes 
a l'esmentada l1ei de les condicions, si n'és el cas, que pugui 
contenir I'informe favorable corresponent, 

1 finalment, nosaltres, sense anim de dir el que s'ha de fer 
en aquest aspecte -bé, ho deim pero tal vegada ens podríem 
haver passat i es podrien, i hi estaríem d'acord, transaccio
nar unes altres mesures pero que fossin precisament exem
plaritzants perque no es produ'issin els incompliments asse
nyalats-, finalment demanam que el Parlament insti el Go
vern de la Comunitat Autonoma que quan després d'haver
se obert i resolt expedient sancionador a un camp de golf 
pels motius assenyalats al punt anterior, o sigui, d'incompli
ment d'aquestes condicions que els havia imposat I'informe 
favorable de la comissió in sular d'urbanisme, es decreti la 
clausura, natura lment temporal, -i torn a repetir que és una 
mesura que nosaltres proposam, que la Conselleria, tal vega
da, té altres mesures per prendre que poden ser igualment 
efectives i hi estaríem d'acord - decreti la clausura temporal -
aquí no ho deim- fins a I'acatament de les disposicions con
tingudes a I'expedient que es traeti . 

En definitiva, pel bé del present i del futur precisament 
d'una activitat esportiva que pot atreure un bon turisme a la 
nostra Comunitat, pero també pel futur i preSeflt de la pro
pia Comunitat Autonoma -perque torn a repetir, el medi 
natural i els escassos recursos hidraulics deIs quals disposam, 
s'han de preservar- confiam que aquesta moció que ens ocu
pa, i que hem elaborat en el sentit més constructiu possible, 
i d 'oposició, pero !Ieial i de donar suport a les mesures que 
en bona hora va prendre aquesta Cambra, amb les l1eis que 
hem esmentat, confiam que aquesta mocio -:ontara amb el 
suport també de tots . Moltes gracies. 

(El Sr. Vice-presidClIl primer subsciweix el Sr, Presidenc en 
la direcció del debarJ 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Vida!' Altres grups que vulguin intervenir? 
Per part del Grup PSM I EEM, té la paraula la Sra. Vadell. 

LA SRA. VADELL 1 FERRER: 

Gracies, Sr. President. Quan hem IJegit , per primera 
vegada, aquesta moció que ha presentat el grup Mixt, mitjan
<;ant el Sr . Vidal, a una primera lectura rapida, hem pogut 
entendre que pretenia que la lIei es complís. Efectivament, 
nosaltres estam per al compliment de la !Iei. Pero l1avors, 
quan hem tornat a Ilegir aquesta moció, d 'una manera més 
profunda, ens ha semblat trist i, quasi quasi , que el Parla
ment hagi d'instar el Govern perque el Govern insti les 
propies Conselleries que facin els informes bé. Nosaltres 
veim, i varem poder sentir, quan el Sr. Conseller dona va 
res posta a la se va interpel'lació, que evidentment, s'esta 
incomplint la l1ei. Hi ha una evidencia, perque el mateix Sr. 
Conseller ens va anunciar que hi havia una serie d'expedients 
incoats, que hi havia expedients sancionadors, i fins i tot, 
unes sancions obertes a diferents camps de golf . 

Ens imaginam que les sancions i els expedients esta
ven incoats en base a la lIei d'aigües, perque no va dir 
qui havia incoat, pero ens imaginam que eren per la 
mala utilització de les aigües, o per utilitzar aigües per 
una finalitat per la qual no tenien permís, De totes 
maneres, no entenem massa bé quines instruccions con
cretes ha de donar el Govern de 1<\ Comunitat Autono
ma a les seves Conselleries. Se su posa que les Conselleri
es han de tenir cura i han de tenir responsabilitat per 
emetre un informe en les millors condicions, i no han 
d'enganyar ni I'administrat ni, en aquest cas, les perso
nes que demanen I'interes social. 

Aquesta moció que ens presenta, ja li he dit, I'hem 
qualificada de trista, perque és una evidencia que la lIei 
no es compleix. Nosaltres aprovarem els tres punts, 
encara que no entenguem massa bé qui ha d'obrir un 
expedient, o com s'han de tramitar totes aquestes sanci
ons que voste pro posa aquí. Respecte del tercer punt, 
consideram que ha estat el punt en el qual voste ha estat 
més tolerant, en aquest caso Nosaltres entenem que és 
aquí on hauria de ser més dur, perque si hi ha una 
infracció evident, el tancament de la instal'lació és la 
conseqüencia d'una infracció urbanística, o una infrac
ció de qualsevol altre tipus. Pensam que qui no compleix 
la !Iei, no té dret a tenir una explotació oberta . . 

Ja li dic que el nostre grup donara suport a aquests 
punts de la seva proposició, perque, evidentment, I'in
compliment de la Ilei ha provocat que eJs particulars i 
grups polítics, o grups que no tenen represel1tació par
lamentaria, o grups no governamentals, han hagut de fer 
recursos per defensar els administrats d 'aquests incom
pliments de la lIei i, fins i tot, han hagut d'anar a la I/ei. 
Molts d'aquests recursos han eslat admesos i han estat 
estimats per part deIs tribunals. Per tant, nosaltres volem 
que es compleixi la \lei, i que es facin amb tot el rigor 
possib/e aquests informes que voste demana . Moltes 
gnkies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Vadel!. Per part del Grup Parlamentari 
SOCIALISTA, té la paraula la Sra. Barceló. 

. , 

LA SRA. BARCELÓ 1 MARTÍ : 

Gracies, Sr. President. Sres. Diputades, Srs. Diputats, 
Sr. Cosme Vida\. Estam d'acord amb els tres punts que 
voste proposa aquí en aquesta moció. No podem fer 
menys que estar d'acord que el Govern doni compli
ment, bon compliment a les seves propies lIeis i, evi 
dentment, que el Govern insti les diferents Conselleries 
que també compleixin les lIeis que aquest Parlament 
aprova . 

Demanar que els informes favorables necessaris per 
a la dec\aració d'interes social per a la construcció d'un 
camp de golf no siguin admesos fins que no es compro-
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vin, d'una manera fefaent, condicions tant importants com 
són en aquests moments els recursos hídrics i, per tant, la 
conveniencia i la suficiencia d'aquests recursos hídrics, i que 
es mantengui una vigilancia sobre les autoritzacions que 
dóna el Govern, que aquesta suficiencia i aquesta qualitat de 
recursos hídrics es manté al lIarg del temps, evidentment és 
important. I sobretol é important recordar-ho aquÍ perque 
el Govern no ha fa . El Govern quan se li demana un certifi
cal, o quan se ti demana que emeti un informe preceptiu 
respecte d aquesta conveniencia i aquesta suficiencia d'aigua, 
a I' hora de do nar una aulorització d'aquest tipus, es limita 
mo lles vegades a transme tre el que Ii ha assenyalat el promo
tor, pero no exisle ixen comprovacions per part del Govern 
qu ' ex iste ix aquesta suficiencia i aquesta conveniencia ni 
existeix, evidentment, tampoc, vigilancia respecte que aques
tes condicions es mantenguin amb el temps. 

I els exemples que no existeixen cap de les dues coses, i 
per aixo traba m que aquestes dues proposles són correctes, 
a J'hora de presentar-se aquÍ, són les diferents respostes que 
el Govern ha donat a diferents preguntes que ha fet aquesta 
diputada. 1 concretament, quan hem demanat al Govern 
quines són les depuradores que compleixen garanties analíti
ques per al reg de camps de golf, el Govern es limita a asse
nyalar que existeix un decret que reg!Jla la utilització d'aigües 
depurades, pero no s'atreveix a dir-ne absolutament cap. I 
quan li demanam quines són les garanties analitiques de les 
aigües residuals d'una depuradora concreta per regar un 
camp de golf concret, tampoc no se'ns assenyala que, per 
part del Govern, es realitzi cap control analític i soIs es 
limita, una altra vegada, a transcriure totes les condicions que 
els decrets del Govern preveuen. Pero compromís que es 
compleixin aquestes garanties? Cap 'ni un. Maneres que hem 
de fer per vigilar aquest compliment? Tampoc no se'ns n'es
pecifica cap ni una. 

Per tant, creim important, encara que no queda molt 
especificat a la seva proposta, pero si hi ha voluntat aixo 
tampoc no és el més important, que s'arbitrin aquestes me
sures per tal que els informes, abans de ser emesos, es com
provin i, per altra banda, que es mantenguin mesures de 
vigilancia perque aquesta suficiencia, la qualitat d'un recurs 
tan escas -com és I'aigua- sigui utilitzat adequadament. 

E n darrer terme, no vull menys que estar d'acord que el 
Govern ha d 'arbitrar les mesures necessaries, i no només 
imposar una sanció , quan es fa un mal ús de I'aigua, és a dir, 
quan s'incompleix I'autorització de I'ús de I'aigua. És a dir, 
no seria correcte que només pagant una multa, es pugui 
continuar mantenint la infracció que ha provocat aquesta 
multa, perque aixo, després, seria totalment injust. Per utilit
zar aigua bona per regar camp de golf, pago una multa, i ja 
ha tenc solucionat. Evidentment, aixo no és una bona solu
ció i, per tant, creim que qualsevol expedient sancionador, ha 
d'acabar garantint que la infracció ja no es coment i que, per 
tant, ja esta resolt el problema. 

Per tant, donam estaló a les tres propostes que aquí 
es fan, i espera m que tots els grups també ha puguin 
esta lanar. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT; 

Gracies, Sra . Barceló. Per part del Grup PP-UM, té 
la paraula el Sr. González Ortea. 

EL SR. GONZÁLEZ ) ORTEA: 

Gracias, Sr. Presidente. Sras. y Srs. Diputados. La 
moción que presenta e l Sr. Vida l com continuación a 
la interpelación del o tro día, en rea lidad , yo más bien 
la calificaría de cont inuación y, e n I an e. de repetición 
de una que presentó usted aq uí e l 2 d marzo del 94, 
que discutimos aquí el 2 de marzo del 94. Por lo menos, 
parcialmente se parece extraordinariamente. Ya entonces 
se habló del tema, concretamente de los informes, e 
incluso llegamos a un acuerdo por unanimidad -por 
cierto, yo propuse una transacción que fue élceptada- y 
el acuerdo unánime de la Cámara decía que "en rela
ción al informe favorable preceptivo de la Conselleria de 
Obras Públicas y Ordenación del Territorio, no sea 
emitido hasta que no se tengan pruebas fehacientes de 
la existencia de los medios que garanticen que en los 
municipios costeros:el agua para regar lo~ campos de 
golf procederá de la depuración de aguas residuales o de 
la desalinización de agua de mar , o bien de fuentes, ríos 
y torrentes que viertan directamente a la mar". Hago 
traducción literal del diario de sesiones. 

Bien , hoy, el punto primero, prácticamente, viene a 
ser 'una repetición de esto, en la cual se incluyen tam
bién los informe~ de las Consellerias de Turismo, Agri
cultura y Pesca, Cultura, Educación y Deportes, que se 
recogen en la ley de campos de golf. Pero el leit motiv, 
el fundamento creo yo, es que usted insiste en lo que, 
como digo, se aprobó por unanimidad el 2 de marzo del 
94 . Ahorro repetir el debate, aunque algún otro parla
mentario o parlamentaria que me ha precedido en el uso 
de la palabra, no nos ha ahorrado utilizar, exacta o prác
ticamente, literalmente lo que ya entonces decía y lo 
que viene diciendo habitualmente, cambiando el tema, 
pero es como una especie de falsilla en la cual se ponen 
una serie de palabras y luego se añade el tema en cues
tión . No vaya entrar en más debate sobre· eso porque, 
insisto. creo que sería una repetición de lo que ya está 
en el diario de sesiones. 

En cuanto al punto segundo , no hay tampoco incon
veniente en instar al Gobierno que arbitre los medios 
para que las citadas Consellerias puedan llevar a cabo las 
fun ciones de vigilancia y de inspección . Yo creo que es 
un tema que se está haciendo, pe ro como queremos 
dejar despejado y fuera absolutamente de toda duda que 
es se hace y que hay interés n hace r e e seguimiento 
con la mayor asiduidad po ibl , y con el mayor cuidado 
posibl e , por consiguiénte, tambié n I vamos él apoyar 
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El tercer punto es el más novedoso de la proposición que 
nos presenta y, sin embargo, yo creo que tiene un enfoque 
que difícilmente podemos apoyar, y que difícilmente puede 
apoyar ningún otro diputado o diputada de la Cámara . La 
Sra. Yadell decía que iba a apoyar los tres puntos, aunque 
no sabía muy bien, en relación al tercero, como se podía 
articular esta sanción, a quien correspondía sancionar, etc. 
Bueno, yo, la verdad, cuando lo leí, tampoco ... , y se me 
ocurrió que lo má razo n ble era la aplicación directa de la 
ley de discip lin a urban ís ti c.1 , que se aprobó aquí en e l año 
90 y de la cual yo he entresacado a lgunos artículos que creo 
que son , desde luego, abso lutamente de aplicación. 

La cuestión de los campos de golf, es verdad, tiene un 
trámite previo, que es la declaración de interés social, decla
ración de interés social que requiere a su vez los informes de 
las diferentes consellerias del Gobierno. Una vez hecha la 
declaración de interés social por la comisión insular de urba
nismo correspondiente, la responsabilidad pasa total yabso
lutamente al ayuntamiento que concede la licencia, y como 
tal órgano que concede la licencia es también, según la ley 
de disciplina urbanística -insisto- el que tiene que seguir o 
hacer el seguimiento del cumplimiento de las condiciones de 
esa licencia. Así el artículo 21 de la ley de disciplina urba
nística, dice que el control de la lega lidad urbanística y la 
función inspectora será desarrollada por los siguientes orga
nismos en el ámbito de sus respectivas competencias: los 
ayuntamientos y los consejos insulares. 

Esto, cuando lo leí, planteaba incluso la posibilidad de no 
poder aceptar el punto segundo en el cual le decimos al 
Gobierno que controle. Yo creo que, sin embargo, es perfec
tamente compatible qu~ el Gobierno, que dispone de medios 
técnicos y humanos normalmente superiores a los de los 
ayuntamientos, sí que ejercita el control, sobre todo en te
mas por ejemplo tan delicados como el control de los temas 
hídricos, del abastecimiento de aguas, del riego que se hace, 
de las condiciones o de la composición química de esas 
aguas, etc. Por consiguiente, hay temas de esta naturaleza, de 
esta índole en la que parece que el Gobierno sí que debe 
hacer un esfuerzo por contribuir en lo posible, por poner a 
disposición de la autoridad competente, en este caso, como 
digo, normalmente el ayuntamiento y subsidiariamente el 
Consell Insular respectivo, de todos los datos que el Gobier
no puede fácilmente controlar y tener a su alcance y que, en 
cambio, difícilmente puede hacerlo un ayuntamiento. Y esto 
lo digo a propósito que esto explica que a pesar de esto, 
nosotros estamos de acuerdo con apoyar este punto segundo. 

El artículo 26 dice -está dentro del título 111, que se 
refiere a infracciones urbanísticas y sanción de estas- que la 
administración estará obligada a exigir de los propietarios la 
legalización de las obras o actuaciones efectuadas sin licencia 
u orden de ejecución o sin ajustarse a estas, y a incoar el 
correspondiente expediente sancionador, etc . etc. El artículo 
35, concretamente, insiste -está dentro del título I1I, de 
infracciones y sanciones- en que las autoridades competentes 
para iniciar, tramitar e imponer las sanciones, serán las si
guientes. Y pone: a) los alcaldes, b) los Consejos Insulares. 

y finalmente, el artículo 61 de esta misma ley de 
disciplina urbanística, entra en un tema en el que entra 
usted de lleno en el punto tercero este y dice, el punto 
segundo, que cuando los actos a los que alude el artícu
lo segundo de esta ley, se desarrollen sin ajustarse a las 
condiciones de la licencia, u orden de ejecución -creo 
que es un caso claro, sin ajustarse a las condiciones de la 
licencia que, lógicamente debe recoger las condiciones 
impuestas en la declaración de interés social- el alcalde 
se dirigirá al promotor, constructor y técnico director y 
le señalará las anomalías observadas, y les concederá un 
plazo improrrogable de cinco días para que justifiquen 
la concordancia de las obras con el contenido de la li
cencia, u orden de ejecución, entendiéndose que la falta 
de respuesta en el citado plazo implica la aceptación de 
las irregularidades señaladas, y el acuerdo de forma 
inmediata de la paralización de las obras o la prohibi
ción de los usos. 

Yo, francamente, creo que este es el camino y que , 
por consiguiente, difícilmente se puede acudir a otro. 
Difícilmente el Gobierno, independientemente de que 
prospere o no esta proposición o este tercer apartado de 
la proposición que usted hoy propone, yo creo que 
difícilmente el Gobierno puede llevarlo a cabo . El Go
bierno no puede suspender el uso que se está haciendo 
de esta instalación deportiva. El que lo puede suspender, 
por incumplimiento de determinadas condiciones, insis
to, es el Ayuntamiento o, subsidiariamente, en las condi
ciones que contempla la ley de disciplina urbanística , el 
Consejo Insular correspondiente. Insisto pues en que 
parece que la actuación del Gobierno tiene que ser, 
primero, la previa, sin ninguna duda, no sólo haciendo 
cumplir la ley -que lo que usted tiene de novedad en 
esto, y ya lo tenía cuando lo di culimo en ma rzo, es el 
término fehaciente, es decir, que el Gobierno debe com
probar fehacientemente que, efectivamente , lo que pro
pone el promotor, en este caso del campo de golf, se 
cumple. Es la labor preventiva. Y después la labor de 
control, la labor de investigación, la labor de seguimien
to, puesto que el Gobierno tiene estos medios de los 
que normalmente carece un ayuntamiento. La labor de 
controlar la infracción y de sancionarla, parece evidente, 
no corresponde, en ningún caso, al Gobierno . 

Yo quiero decir a este respecto -porque el otro día, 
hablando de otro tema completamente distinto ya salió 
una cosa parecida- que no podemos tampoco estar qui
tando competencias a los ayuntamientos, porque es muy 
probable que, como también pasó hace muy poco, no sé 
si la semana pasada o la otra, y hablando de otro asunto, 
se dice: no, es que ahora se pretende disculpar al Go
bierno de actuar en determinadas cosas, so pretexto que 
la competencia es municipal. Bueno, es que yo fui po
nente de la ley de disciplina urbanística, y recuerdo 
muy bien, fehacientemente, que allí se defendía y, en 
general, defendimos notablemente las competencias 
municipales, porque es quien las tiene en esta materia. 
Yeso que había quien pensaba que las competencias 
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debían de ir más lejos, y sobre todo las competencias de 
aplicación de la disciplina urbanística en un montón de 
supuesto en los que, por el tamaño o la proximidad del 
Ayuntamie nto , era dudoso que el Ayuntamiento pudiera 
ejercerla fundamenta lmente . Por eso se arbitraron algunas 
solucio nes para que , al menos s ubsidiariamente, pudieran los 
Consejos Insulares, ayudar o cooperar con el Ayuntamiento 
y conseguir o entrar en la aplicación de esa competencia de 
disciplina urbanística que, insisto, creo que corresponde 
claramente a los ayuntamientos. 

Por consiguiente, nosotros no vamos a apoyar ese tercer 
apartado, por estas razones, independientemente de que, 
como le digo, sí apoyamos el segundo y desde luego el pri
mero por una razón de coherencia con lo que ya habíamos 
expuesto en la discusión de marzo . Nada más, muchas gra
cias, Sr. Presidente. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. González Ortea. Pel toro de replica, té la 
paraula el Sr. Vidal. 

EL SR. VIDAL 1 JUAN: 

Gracies, Sr. President. Sres. Diputades, Srs . Diputats. Sra. 
Vadell, ño I'ha emocionada la meva moció, esta ciar. M'ha 
dit que sí, pero amb objeccions. Bé, vos te ha dit que era 
trista, o que la motivació era trista, no ha sé. Jo li vull dir 
que és practica, i introdueix una cosa nova en el compliment 
estricte de les lIeis, que ja es sap que el Govern ha de COIll
plir -i aixo ha sabem tots-, pero toro a dir que si ajudam que 
les compleixi, i no posam pegues, sinó precisament donam 
supon i donam idees -si és que es poden donar- que es pu
guin complir unes lIeis beneficiases per a IOts, cree que feim 
una bona feina. Jo li dic que és practica, i no allo de dir que 
compleixin les lIeis . Aixo, cóm ha dit el portaveu del grup 
majoritari, de demanar que -perque voste diu que aquestes 
conselleries compleixin amb rigor el que esta a la lIei- ho 
compleixin precisament que emetin els informes després de 
comprovada I'existencia fefaent deIs mitjans exigibles. Cree 
que és una cosa positiva, i no és només deixar-ho . 

Segon: la vigilancia. 1 la vigilancia, mol tes vegades, si no 
hi ha miljans, per exercir-Ia, no es pOI. 1 el tercer són unes 
mesures que ja hem vist que el grup majoritari ha dit que no 
les podia donar complimel)t. Jo encara tenc la confian~a de 
poder-los convencer al respecte, perque jo cree, i sempre 
faig les meves proposicions, des d'aquesta perspectiva cons
tructiva. 

La Sra. Barceló ja m'ha dit d'acord. Cree que se li ha 
d'agrair el seu suport, pero li vull dir que el que em preocu
pa més -i per aixo present aquestes mocions- no és igual que 
defensar els recursos naturals. el que afecta als recursos hi
drilUlics naturals. És que estam parlant de les alternatives de 
producció d'aigua, o sigui, potabilitzadores. o aigües depura
des. perque ja se sap que els recursos naturals, amb aquesta 
lIei. no es poden utilitzar les aigües de pous, ele. en els muni-

ClplS costaners. Pero ciar, el que jo deman aqul es, 
precisament, quan es tracta de potabilitzadores que 
siguin d'aigua directa de la mar. que existeixin, no que 
només hi hagi projectes, i les aigües depurades que 
siguin suficients, etc. De totes maneres, moltes gra.cies, 
i sobretot, en una cosa té molta raó: les multes no solu
cionen res i amb aixo entraré en la contestació al Sr. 
González Ortea, a qui he d'agrair, i al grup que repre
senta, el suport que dóna al primer i al segon deIs punts 
de la meya moció, de la moció que present avui a través 
del Grup Parlamenlari Mixt. 

No obstant aixo, li vull fer una malisació al Sr. Gon
zález Ortea. El punt primer, naturalment, esta d'acord 
i amb coherencia a una proposició no de lIei que no a 
una moció subsegüent a una interpel ·lació. Voste que 
també duu molts anys aquí, sap perfectament que una 
proposició no de Ilei no obliga tant com una moció -
esta m parlant des d'una perspectiva etica. de compli
me nI. Sí, cree que aixo és el més evident: no hem de 
dir proposició no de Ilei , és ulla cosa que una moció 
d 'aquesta Cambra crec que obliga més al Govern . En 
aixo hi esta m d'acord. pero no és només aixo. És que, 
com voste ha dit, aquí hi introdu"illl lotes les Conselle
ries perque, precisament, la defensa del medi natural 
també és impon<~nt, i per aixo lambé aquesta Cambra, 
a I'any 90, va modificar I'article cinque de la Ilei de 
camps de golf, precisament. Li dic aixo amb el mateix to 
de cooperació que don a aquesla Illoció al compliment 
de la lIei, no per mirar de posar obstacles, sinó tot el 
contrari o 

Per tant, jo li voldria explicar -i acab tot d'una, Sr. 
President, pero crec que és molt important- respecte del 
tercer .punt que -ja sabem que la disciplina urbaní"stica 
correspon als ajuntaments i als Consells lnsulars, que ja 
ho tenen atorgats des deis temps de la pre-autonomia
pero, en aquest cas, no es tracta de ... Per exemple si aixo 
es referís a I'oferta complementaria -que quasi sempre 
acompanya una instal'lació d'aquest ti pus- voste tendria 
tota la raó, pero si la Conselleria, quan ha emes un 
informe favorable. condicionat a x, per exemple, un cas 
del qual vaig parlar aquí, que es constru'issin uns em
bassament amb una capacitat, i que tenguessin una 
quantitat d'aigües depurades que es veia perfectament 
disponibles per al reguívol d'aquest cap de golf. 1 aquí, 
el Sr. Conseller, I'altra dia, fa quinze dies, va di .. -i ho 
vaig trobar molt positiu i, a més. em va complaure molt
que, degut a aixo s 'havien fel expedients sancionadors, 
s'havien incoat expedients. 1 es fixi que jo em referesc a 
aquests expedients, i quan aquest expedient sancionador, 
una vegada que esta ja conclos, que es refereix que no 
s'han complit aquestes mesures, és quan la Conselleria 
i no els ajuntaments, pot actuar. Jo he dit que no sabia 
si m 'havia passat -si ho recorda- a la meva primera 
i ntervenció ... 

(El Sr. Presidenl repren la direcció del debal J. 
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EL SR. PRESIDENT: EL SR. PRESIDENT: 

Acabi, Sr. Vida!. Gracies, Sra. Vadel!. Sra. Barceló, té la paraula. 

EL SR. VIDAL I JUAN : LA SRA. BARCELÓ ] MARTÍ: 

Tot d'una acabo ... que no sabia si m'havia passat dient 
aixo que es tancas mentrestant no es complís. Hi pot haver 
altres mides, tal vegades eficaces, també. Pero ho he dit un 
poc -i acab, pero és que si no puc contar aquesta anecdota, 
me'n vaig d'aixo- és senzillament per dir que jo, quan era 
delegat del Govern a Eivissa, si hi havia una determinada 
empresa que feia balls, que no podia fer, o el que sigui, li 
posaven una multa, i la pagaya, i acabava fent balls. ] conti
nuava fent balls. Jo, quan vaig entrar i vaig veure aixo i vaig 
veure tot I'expedient, la primera vegada els vaig advertir, i la 
segona vaig tancar per un cert temps i es va acabar I'incom
pliment. Em compren? Sinó hagués continuat. Per aixo jo 
demanava aixo, tal vegada un poc fort, pero com a metode 
més efica<; i, em cregui, ho poi fer la Conselleria. Moltes 
gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies. Sr. Vida!. Intervencions en contrareplica. Sra . 
Vadell, té la paraula. 

LA SRA. V ADELL I FERRER: 

Gracies, Sr. President. Sr. Vidal, no li he volgut dir trist 
ni a voste ni a la moció. Evidentment és la motivació el que 
ens ha semblat trista i, precisament, és perque recordavem 
aquella proposició no de lIei que va defensar voste mateix, 
a la qual demanava gairebé el mateix que demana avui en el 
punt primer, ampliat a altres Conselleries. I el que hem vist 
també, amb posterioritat, d'aquesta proposició no de lIei, 
aprovada per aques! Parlament, és que s'han continuat in
complint aquestes condicions que va aprovar aquest Parla
ment. Nosaltres hem pogut veure que, com a conseqüencia 
d'un recurs posa! a la declaració d'interes social per a un 
camp de golf, hi havia un informe favorable de medi ambi
ent, quan la Junta d'Aigües no garantia el subministrament 
d'aigua depurada per al reg d'aquest camp de golf, o sigui, 
que hi ha uns incompliments evidents. 

Pel que respecta al punt tercer, nosaltres, o jo, tal vegada, 
he dedu'it una mica massa. En principi he dit que, tot d'una, 
no sabia qui faria complir, qui sancionaria o qui faria complir 
aquestes condicions perque, evidentment, qui té la disciplina 
urbanística són els ajuntaments i, subsicliariament, el Consell 
Insular, que és qui atorga la declaracio d'in·,.:res social, pero 
entenem que el Govern hi esta implicat molt directament. 
L'incompliment més freqüent de la lIei de camps de golf es 
dóna en la utilització d'aigües, i la Junta d'Aigües és del 
Govern i, per tant, aquesta Junta pot incoar expedient per la 
mala utilització d'aigües. Per tant, per aixo donarem suport 
al punt tercer de la seva moció, perque entenem que sí que 
el Govern hi té molt a dir en aquest aspecte. Simplement 
aixo, Sr. Vida!. Moltes gracies. 

Gracies, Sr. President. Sres. Diputades, Srs. Diputats. 
Enhorabona, Sr. Vida!. Ha aconseguit que el Partit Po
pular li voti dos punts de la seva moció, i qua n els he 
vist, per un moment he pensat: han canviat? O senzilla
ment és que no parlam el mateix lIenguatge quan diuen 
que donen estaló a determinades coses? Que es digui 
que donen estaló que comproven, abans de fer els infor
mes per obtenir una declaració d'interes social per cons
truir un camp de golf, que comprovaran fefaentment 
que es doni la conveniencia, la suficiencia d'aigua pota
ble, si avui donen estaló a aixo, voldria dir que, a partir 
d'avui, el camp de golf, per exemple, de Cala d'Or, que 
té la declaració d' i nteres social, encara que recorreguda, 
avui no hagués estat possible. És aixo el que vol dir? 
Aquesta depuradora ... Veu, no vol dir aixo. Per tant, ja 
hi tornam a ser. És a dir, que a Cala d'Or es justifica la 
suficiencia i la conveniencia d'aigua amb una dessalado
ra que encara, tant sois, no esta constru'ida, i esta da
munt els papers amb uns números que no quadren. Si 

.aixo és una comprovació fefaent de la suficiencia d'ai
gua, apaga y vámonos, perque, veritablemeni, vol dir 
que no parlam el mateix Ilenguatge, que deim coses 
diferents, que tot són intencions, pero bé, nosaltres 
continuarem -encara que cantin i ens diguin que sempre 
deim el mateix- demanam al Govern que, veritablement, 
com fa aquestes comprovacions fefaents, com fa la vigi
lancia, i continuarem, evidentment, batallant pel que 
creim que és just, Sr. Vida!. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Barceló. Sr. González Ortea, té la 
paraula. 

EL SR. GONZÁLEZ 1 ORTEA: 

Gracias, Sr. Presidente. Efectivamente, Sr. Vidal, 
gracias a Dios, no todos hablamos el mismo lenguaje, y 
yo, desde luego, no me cambio por determinados porta
voces o por/avozas --no sé si cabe la expresión-, y quiero 
que mi lenguaje siga siendo notablemente y notoriamen
te distinto. 

Volviendo al tema en cuestión, de lo que nos intere
sa, no le voy a discutir si una moción o una proposición 
no de leyes más o menos importante, yo creo que, en 
cualquier caso, son importantes si las respalda la Cáma
ra y, desde luego, el Gobierno debe recibirlas y tenerlas 
en cuenta, sin ninguna duda. El tema es irrelevante. 

En cuanto al tercer punto, concreto, efectivamente, 
yo recuerdo también que en la interpelación el Conse
lIer habló de expedientes por -yo creo- incumplimiento 
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I de las condiciones de la depuración. Eso es posible, como 
I puede haber expedientes a una instalación del campo de golf, 

l a la instalación deportiva -yo no me refiero ni siquiera al 
hotel, a la instalación deportiva- pudiera abrirse un expedien
te por parte del departamento de carreteras porque incum
ple determinada cuestión con relación al acceso por carrete-
ra. Lo que no puede hacer, lógicamente, ni el departamento 
de carreteras, en ese caso, ni la Junta de Aguas, en el caso de 
que se trate de un tema concreto de depuración, creo yo, es 
atribuirse la competencia en materia de disciplina urbanísti
ca, y nada menos que suspender el uso -sea transitorio o sea 
definitivamente- de la instalación deportiva. Esto es una 
instalación deportiva que se recoge total y absolutamente en 
la ley de disciplina urbanística, y yo creo que quien puede 
suspenderla o no es exclusivamente el Ayuntamiento. Insisto 
que al margen de que otros organismos, u otras autoridades 
competentes, por razón de materia, puedan entrar en el 
expediente sancionador correspondiente, de acuerdo con la 
legislación concreta. la de carreteras, la de agua. o la que sea, 
pero ojo. eso no corresponde a la aplicación de la legislación 
de campo de golf en concreto. La legislación de campo de 
golf. que no tiene en sí régimen sancionador -eso pudo ha
ber sido otra posibilidad-, usted en el debate anterior -antes 
lo releía en el diario de sesiones- hablaba de que no quería 
reformar la ley, porque ya entonces se discutió un poco -
cuando lo planteó en marzo- la posibilidad de modificar la 
ley de campos de golf y, por ejemplo, una de las cuestiones 
es esa del régimen sancionador. que no lo tiene . Si lo tuviera. 
ese mismo régimen sancionador sí que podía atribuir a 
determinados órganos competencias en este sentido y propo
ner lo que usted propone en el punto tercero . 

Pero tal como usted lo pone aquí. yo, insisto. creo que no 
estaría dentro de la legalidad. Veo que usted pone cara de 
duda. bien, yo tampoco quiero, ni mucho menos, dar leccio
nes de legalidad, pero sinceramente, por lo que he leído, y 
los artículos que antes le he leído de la ley de disciplina 
urbanística, yo creo que queda bastante claro. En ese senti
do, insisto, no le apoyaremos en este punto tercero. Nada 
mas. muchas gracias. Sr. Presidente. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies. Sr . González Orlea. Acabat el debat, passarem 
a la votació, i entenc que s'han de votar separadament els 
punts primer i segon del tercer. Efectivament, passarem a la 
votació. en primer Iloc. deis punts primer i segon de la moci
o. 

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

Queden aprovats els punts primer i segon per unanimitat. 

Passam a la votació del punt tercer. 

Senyores i senyors diputats que voten a favor, es valen 
posar drets, per favor') Gracies, poden seu re . 

---

Senyores i senyors diputats que voten en contra? 

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? 

28 vots a favor, 28 en contra, 1 abstenció. Empat en 
primera votació. 

Passam a segona votació. 

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

Senyores i senyors diputats que voten en contra? 

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? 

28 vots a favor, 28 en contra, l abstenció . Empat en 
segona votació . En conseqüencia es suspen la sessió. 

Recomenr;a la sessió i passam a tercera votació. 

Senyores i senyors diputats que voten a favor, es 
valen posar drets, per favor') 

Senyores i senyors diputats que voten en contra? 

Senyores i selJyol'S diputats que s'abstenen? 

28 vots a favor, 28 en contra, l 3bstenció. Empat en 
tercera votació i, en conseqüencia queda rebutjat el punt 
tercer la moció. 

Il1.3) Moció RCE núm. 4614/94, presentada pel 
Crup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a fa,'oritis
mes i abusos en la contractació de personal, derivada 
de la Interpel'lació RCE núm. 3331/94 

Passam a la darrera moció el 'avui, que és la 4614, del 
Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a favoritismes 
i abusos en la contractació de personal. Aquesta moció 
ve derivada del debat de la i nterpel'lació 3331, i té la 
paraula, en nom del grup proposant, el diputat Sr. Pons. 

Li faig constar I 'observació que el text de la moció 
quedara incorporat al di3r; de sess;ons. Té la paraula, 
Sr. Pons. 

'. 
EL SR. PONS ) PONS: 

Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. A les darreres 
oposicions de funcionar;s de la Comunitat Autonoma de 
les lIIes Balears presentaren instancia unes quatre mil 
persones, quatre mil persones, la majoría joves, que 
havien fet un gran esforr; de preparació i d'estudi per 
aconseguir un lIoc de feina. Que hem de dir a aquests 
milers de joves que es prepararen, que estudiaren? Els 
haurem de dir que deixin I'esfor~, que deixin I'estudi, 
perque sí no són familiars del Sr. Cañellas, o d'algú de 
la seva plana major, o no militen dins el Partit Popular, 
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no tenen res afer -ja comen¡;a a coure, ja hi ha reno u per 
alla. 

Que els 1I0cs de feina de la Comunitat Autónoma estan 
reservats per als familiars o per als militants del Partit Popu
lar? És així, Sr. Cañellas, com discrimina i maltracta a la 
gent honrada que treballa? És així com maltracta la immensa 
majoria de la gent honrada i estudiosa de les lIles Balears? 
Per tant, davant aquesta discriminació, la meya intervenció 
d'avui sera només una defensa, pero una defensa a fons des 
de la igualtat que tenen tots els ciutadans davant la Ilei -arti
ele 14 de la Constitució-, un dret que tenen tots els ciutadans 
de les lites Balears a accedir sense discnmi¡~"cions a un 1I0c 
de treball dins la Comunitat Autónoma de les IIles Balears. 
I per aixó mateix, haura de ser també una denuncia, una 
exigencia de responsabilitats, deIs que, des del Govern de la 
Comunitat Autonoma, han establert un sistema de discrimi
nació contra la majoria deIs ciutadans, i han reservat I'accés 
a la funció pública, I'accés al treball públic, I'accés als con
tractes públics de la Comunitat Autónoma als militants del 
Partit Popular, als amics i de forma especial, als familiars del 
Presidenl, deis consellers i deis alts carrecs. 

Des del primer dia que assumí la presidencia del Govern 
de la Comunitat Autónoma de les l/les Balears, I'any 1983, 
el Molt Hble. Sr. Gabriel Cañellas Fons, s'ha dedicat, sense 
pauses, a una labor sectaria de reservar I'accés a la funció 
pública, I'accés a treballar per a la Comunitat Autónoma, en 
general , als familiars, a militants, i a amics del Partit Popular. 

Superada la prova de foc de I'escandol Zeus ¡Torcal, 
convenr;ut que ni els favoritismes més impresentables el 
farien came, el Molt Hble. Sr. Cañellas ha convertit la Co
munitat Autónoma de les IlIes Balears en una autentica 
oficina de col'locació, temporal o vitalícia, amb una prioritat 
especial per a la família Cañell as, en primer 1I0c. El favori
tisme ben entes comenr;a per casa nostra, i continuam des
prés per les famílies de consellers i alts carrecs del seu Go
yerno 

El primer punt de la moció demana, senzillament, que el 
Govern dugui al Parlament els resultats d'aquesta política 
d'ocupació, una política d'ocupació destinada a garantir que 
els familiars del Sr. Cañellas i deis Consellers i alts carrecs 
del seu Govern successius, tendran una renda, temporal o 
vita lícia, a drrec deis pressuposts de la Comunitat Autóno
ma. Volem coneixer els familiars, fins al tercer grau, que 
s'han acollit, des de 1983 fins a avui, a la política de planifi
cació i promoció familiar impulsada pel Molt Hble. Sr. Ga
briel Cañellas. 

Volem saber quants són els familiars, nom i Ilinatges, i 
grau de parentiu amb el famili a r ben situat que, des del Go
vern o des tal organisme autónom, o des de tal empresa 
pública, ha estat la lIum que ha guiat al familiar necessitat 
cap al port, cap a la terra de promissió, d'un sou temporal o 
vitalici, acarree, naturalment. deis doblers deis ciutadans de 
les IlIes Balears. I no deman lIistes d'assessors, alerta, no 
deman funcionaris eventuals . Aquesta lIista ja la tenc. El Sr . 

Cañellas es podnl assessorar amb qui vulgui, pero el que 
volem són funcionaris, persones que s'ha fet el simula
cre que passaven unes oposicions, ¡han estat contractats 
per la seva condició de familiars, amies, o militants del 
PP. 

Tenen els ciutadans de les IlIes Balears dret a conei
xer la llista deis beneficiats del favoritisme i deIs abusos? 
Sí. Negarem als nostres ciutadans la petita satisfacció, 
almenys, de saber qui són aquests beneficiats. El poble 
de les IlIes Balears les abona, religiosament, el sou cada 
mes, més algunes bufandes milionaries perque no ten
guin fred per Nada!. 

Sres. Diputades i Srs . Diputats. No privem els nostres 
ciutadans d'aquesta mínima alegria. O ara, Sr. Cañellas 
i plana majar, renegaran de la família? O no saben, o 
no recorden, o no valen recordar, els noms de germans, 
cunyats , nebots, cosins, etc. que viuen a compte del 
pressupost de la Comunitat Autónoma? O no recorden, 
senyores i senyors diputats del Partit Popular, que el 
Partit Popular, no fa molt, va demanar, a Calvia, que 
presentassin una lIista de familiars, i en el plenari de dia 
2 d'aquest mes, varen presentar la lIista. Calvia, exemple 
de favoritisme i de no sé quantes coses més ... Llista de 
familiars presentada . Peró no hi havia tants familiars, -
varen fer figa, no varen encertar i, per tant, aixo no té 
interes ínformatiu . Pero el que serveix a Calvia, aquí, 
em sembla que avui no servid , no hi haura llista . 1 que 
consti que la lIista de familiars és només la punta d'un 
iceberg. Com a mostra, un botó, peró hi ha una bona 
botonada. 

Sr. Cañellas -ja ho vaig dir I'altra dia- ha donat exem
pie, de normal ització lingü ística, no, de col'locació 
familiar: la se va cunyada Teresa Villarubio, el seu cunyat 
Manuel Rotger Salas, una altra cunyada, Cristina Rotger 
Salas, la se va neboda i fillola, Maria Josepa Cañellas ... 
Els mitjans de comunicació varen divulgar una lIista . Ha 
estat desmentida? Que han de desmentir , si és absoluta 
ment cert? Haguessin comes el més petit error i CIlla 
s'haguessin aferrat, pero no hi ha errors, la lIista és ben 
certa. 

Valen saber com ho fan per guanyar Oposlclons, 
concursos de merits, etc . els familiars del Molt Hble. i 
de la seva plana major? Molt senzil!. D'entrada res de 
tribunals per sorteig, fora sorpreses. La loteria CI una 
altra banda. Volen tribunals fidels, valen tribunals con
trolats, volen tribunals parcials , volen tribunals que 
sigui n criats diligents del Sr. Caiiellas i de la seva plana 
major, i d'aquí ve el segon punt de la moció. A veure, 
Sr. Cañellas, presenti els Itistats de membres deIs tribu
nals que ha n fet la selecció de personal des de 1985 fins 
a avui, i veurem com un petit nueli de gent fidel ha 
copat els tribunals. Jo no surt aquí afer acusacions 
sense fonament, jo sé de que parlo. Llei de funció pú
blica? S'acabaren els favoritismes amb la lIei de funció 
pública? En absolut. Es va fer més subtil, varen haver 
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de treballar més, pero ara el ConseJler de la Funció Pública, 
el Sr. José Antonio Berastain -que també va col'locar famili
ars, com el seu cunyat, el Dr. Duran Morey- és qui treballa 
en aquestes feines . Ciar que sí. 

Diran : no, és que he tengut la unanimitat sindical, va dir. 
La unanimitat sindical? Si Comissions Obreres acaba de 
recordar que varen dur al tribunal del cas Simarro, i el Sr. 
Simarro, director general i secretari general tecnic varen ser 
condemnats. Valen un exemple espectacular de corrupció en 
materia de tribunals? Podríem anar, per exemple, a abril de 
1990. Un tribunal imparcial? Imparcialíssim. President: Joan 
Canoves Salva, secretari general tecnic de Comer¡; i lndús
tria. Secretari: Bernat Ramis Ripoll, cap de servei de funció 
pública. Vocals : Faust Morell, cap de servei de transports, 
Mari a Socias Morell, director general d'urbanisme, i, en 
definitiva . quan hi ha un tribunal d'aquestes característiques, 
o em proves ta lo qual familiar o deixes de ser secretari gene
ral tecnic o director general, 

(Remor de I)CIIS) 

i la resposta, sí, sí, sí President, d'acord, Sr. President, 
on he de firmar, Sr. President? Aixo és la veritat. 1 em diran, 
alerta. hi havia un representant sindical. Representant sindi
cal':' AQuesta no és la bona, aquesta és la millor, la represen
taJÚ sindical era la Sra . . Francesca Rosselló Ouetglas, del 
sindicat USO, que dia 3 de maig va ser nomenada, amb un 
simple títol de batxillerat elemental, per tribunals, entre 
d'altres, que havien d'intervenir en especialitats de química, 
de física, de metge, d 'ajudant de laboratori . Aquest batxille
ral elemental devia donar ciencia infosa, perque d'altra ma
nera no s'explica . Pero n'hi ha més . N'hi ha més. La Sra . 
Francesca Rosselló Ouetglas, escoltin bé, des del 1985 -i 
estavem parlant de 1990- estava processada per delictes con
tinuats d'estafa i falsificació, pels quals seria condemnada per 
la Sentencia 158/93, a penes de UIl mes y UIl dü¡ de arresto 
mayor y a seis años y /lIl dla de prisióll mayor y I1lUlla de 
cien mil pesetas, entre consellers, directors generals, secretaris 
generals tecnics, membres deis tribunals d'oposicions con
demnals, la conselleria del Sr. Berastain avial pareixenl una 
sucursal de la Modelo o una sucursal de Sing-Sillg ... (Remor 
de I'CtlS) . .. la sentencia no I'ha fet aquest diputat, ja poden 
protestar. l quins varen ser els beneficiats, entre d'altres, 
d'aquest tribunal on hi havia una persona que va ser con
demnada? El Sr. Fernando Jiménez Pascual, regidor del PP 
a Palma; Felix Forcades" Fons, fill del conseller Forcades; 
Jaume Mesquida Camps, secretari general tecnic de Turisme; 
Joanaina Blanc Ferrer, esposa de Domingo Ferrari, gerent 
d'Ifebal; Maria Josepa Cañellas, neboda i fillola del president, 
Beatriz Isabel Blanco Martín, filia d'Emilio Blanco Miguel, 
gestor de I'hospital Joan March i també condemnat per 
delicte d'estafa; Maria Josepa Grau Gual, parenta del secreta
ri general tecnic d'Obres Públiques; Miquel Mataró Ribas, 
cunyat del conseller Gaspar Oliver; José Ramón Aicar San 
José, actual director general de personal de la Conselleria de 
Funeió Pública, ¿hay alguien más?, en volen més?, tenc la 
Ilista alla damunt, eh? 

1, en definitiva, no intenti cercar examens ni proves, 
perque aquests examens, com vostes saben, tenc el 
certificat, varen ser degudament destrui'ts al cap d'un 
any o dos, 91, 92 i, per tant, les proves esborrades, el 
crimen perfecto. CIar, no hi ha proves, ja ha duras als 
tribunals, li han dut, pero s'han topat que els examens 
estaven destrui·ts. 

El que preocupa no és que aixo hagi passat, preocu
pa , pero el que preocupa és que -i ho veurem a I'hora 
de votar- el que s'ha fet i el que es fa, es vol continuar 
fent, perque la filosofí a del Sr. Cañellas, per a mi, és 
bastant clara: un dia deixaré de ser president, pero no 
seré pobre i deixaré /a família ben col ·/ocada. Gracies, 

(Aplaudimenls) 

E L SR. PRESIDENT: 

Passam al torn d'intervenció deis altres grups. Pel 
Grup Parlamenta ri MIXT, té la pa raula el Sr. Pascual i 
Amo rÓs. 

Sí, un moment, Sr. Pascual. Hi ha pelicions d'inter
veneions ... Intervendra en primer 1I0e, si sembla bé, el 
Sr. Peralta, per un temps de cinc minuts. i després inter
vendria voste també pe\' cinc minuts. Té la parauia, Sr. 
Peralta . 

EL SR. PERALTA 1 APARICIO: 

Sí, g. racies, Sr. Pres ide nl. Se ré 1110 1t brc u. crec que 
no fara falt a consumir els c inc minut . L1 meya inte r
venció, evidenlme nl , no sera 1 el' defe nsa r I Pa rti! Po · 
pula r, perque cree que el Panit Popula r e sabra defe n 
sa r pe rfeclament de l que aquí s'ha d il per i 01. Sim
ple me n! vu/l cOnsta tár que la ve ritat és que m ' ha pre • 
c upal molt la interve nció que ha fet aquí e l J'. Damia 
Pons , perque el Sr, Damia Po n cree q ue 'ha equi voca t 
de 1I0c, pe r ana l' " fe r aquestes a firm acio ns que ha fel 
a llí. qua n es fan aques tes a firm acio ns que 'ha n fe l 
aquí da lt . jo cree que s' ha n de fe l' a l jutja!, no s'ha n de 
venir a fer aque t, des pres de fe r-Ie a l jUl], l, e n lot cas, 
e fa n aquí ; pe ro . ciar, qU(l n es fa n aquí i no 'ha n [e l 
abans a l jutjat . una ele dues, o el que es cliu no e ta 
ajustat totalment a la ve rit a t o el que es vol fer és po lí
tica barata com hem dit alu'e vegacles . i una d'aquestes 
dues coses és el que aquí s'ha die perque aquí. aquí, 
el Sr. Damia Pons ha fet afirmacions de les quals es 
despren que s'han come delictes greus ¿¡ aques ta comu
nilat autonoma, qualse vol que !lagi escoltat la eva inter
venció despren a~ó, i , una de dues. si aquests de/ictes 
s'han comes, s'han de denunciar al jutjat, c m li deia 
abans o, si no , <:! que comet un de lic te é VOSle per fe r 
aquestes afirmacions aquí. 

Per tant, no, jo tampoc no n'hi trauré cap de Ilista, 
perque evidentment, tots sabem com funcionen les se ves 
administracions. Només posaré un exemple, quan el Sr. 
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Tierno Galván va deixar de ser batle de Madrid. per les 
circumstancies que van envoltar tata la situació de I'ajunta
ment de Madrid. i va entrar la nova administració del Sr. 
Juan Barranco. hi va haver una serie de persones que estaven 
col'locades al gabinet de la batllia de I'ajuntament de Madrid 
i a I'equip que entrava dins I'ajuntament de Madrid no li 
interessava aquest equip de persones. i va demanar a una 
serie d'administracions socialistes del conjunt de l'Estat 
espanyol. a veure si podien assumir. de qualque forma. els 
desguas d'aquest gabinet de la batllia de I'ajuntament de 
Madrid. i diversos d'aquests assessors. d'aquests que estaven 
col'locats a I'ajuntament de Madrid. a dit. varen anar a parar 
a diferents ajuntaments. i entre ells a un ajuntament de Me
norca. concretament al de Maó, allo on encara treballen 
algunes d'aquestes persones. Per tant, és un exemple. ja li he 
posat un exemple, i si comencéssim a fer una analisi, un per 
un, fins i tot d' a lguns deIs membres que formen part d'a
questa cambra, trobaríem sorpreses. No, jo ho faré a I 'inre
vés de voste. si lene proves d'algun delicle, primer aniré al 
jutjat i després vendré aquí. no es preocupi, i segur que en 
tendré qualcuna. Gracies. 

EL SR. PRE SIDENT : 

Gracies. Sr. Peralta. Sr. Pascual. el seu torno 

EL SR. PASCUAL I AMOROS: 

Sr. President. senyores i senyors diputats. El temps de la 
República, quan varen fer ministre Marcelino Domingo, hi 
ha una anecdota que és bastant coneguda. pero cree que .. , 
molt bé, la contaré: va anar al seu poble i li havien preparat 
una manifestació, i es va trobar amb una pancarta que deia 
Marcelino, colócanos a IOdos. Bé, aquí no hi ha hagut mani
festacions, no hi ha hagut pancartes, si és ver el que diu el 
Sr. Pons, i ha dit noms, lIinatges i tal, no s'han desmentit, el 
que hi ha hagut són dinars de família. dinars de família en 
1I0c de manifestacions, en 1I0c de pancartes, hi ha hagut 
dinars de família. I bé, cree que amb aquesta moció es tracta 
de reivindicar el que demana aquesta moció, sense més, no 
es tracta ni de ser durs ni de no sé que, es tracta de reivindi
car, de dir que duguin els lIistats. i jo cree que el Partit Popu
lar deu estar molt interessat de dur els lIistats, perque, com 
que no hi ha delictes o no sé que, no hi ha res, perque no hi 
ha res, supos que ens dira que sí, i quedarem tranquils que 
tot aixo deis dinars de família no és ver. no ha existit. Per. 
tant, jo esper que aquesta moció s'aprovara per unanimitat, . 
perque no pressuposa res . 

Pero he de dir una cosa, cree que sera incompleto perque 
quan parles de familiars del tercer grau, és un nebot, els 
casins ja no hi entren. i també encara és més incomplet 
perque cree que aquest Ilistat s 'hauria d 'estendre a regidors, 
caps de lIista. batles, presidents deis comites locals. de partits. 
també, no, no del Partit Popular, de tots. s'hauria de fer de 
tot. hauria de sortir tot a lIum pública . I aixo donaria una 
confianl;a als ciutadans que o bé no hi ha res que estigui mal 
fet o bé. si hi ha res. la propia democracia, els propis siste
mes democréhics, el propi govern, que predica honestedat, 

d 'un partit que predica honestedat. i jo estic cansat de 
repetir-ho, hem de saludar moltes vegades les iniciatives 
del Sr. Aznar quan demana transparencia i quan de mana 
que no es facin segons quines coses. bé ido ens ho hau
ríem d'aplicar aquí. 

Jo em tem, pero, em tem, i voldria estar equivocat 
que el que dira el Partit Popular coincidira exactament 
amb el que ha dit el Sr. Peralta en una cosa, no en I'e
xemple concret, evidentment, dira : "A Madrid els socia
listes ho fan molt malament", i la meva pregunta éso i 
que té a veure si a Madrid els socialistes ha fan mala
ment, canya als socialistes a Madrid, canya, que ho facin 
bé, pero la pregunta és molt senzilla, justifica aixo que 
ho facin malament a un altre 1I0c?, que els socialistes a 
Madrid enxufin gent, justifica que aquí el Govern enxufi 
gent? A mi em sembla que no, que és fora de Iloc tot 
aixo . Canya als que enxufell, canya als que ho fan mala
ment, siguin del Partit Popular, siguin del Partit Socia
lista, siguin diputats independents o sigui n d'Unió Ma
llorquina . Canya a tothom. 1 lIum i transparencia. 

Evidentment. el deis tribunals també s 'ha d'investi
gar. Sr. Pons. cree que esta molt bé el segon punt, és 
possible que sempre, les mateixes persones, vagin als 
tribunals, siguin els que .... ja no entraré en si es com
pleix la L1ei de funció pública, que un auxiliar adminis
tratiu examini un enginyer superior, per posar un exem
pie. ja no entraré en aixo, pero almanco que hi hagi una 
diversificació, que hi hagi unes garanties d'una objectivi
tat i no de tribunals fidels, perque, aquí hi ha unes 
declaracions que són molt greus, d'un sindicato del sindi
cat CSIF, el seu portaveu diu, bé diu el diari que el 
dirigent del CSIF va qüestionar el sistema d'examens 
d'accés a la funció pública i va dir que durant el procés 
de correcció es podrien produir alguns cambiazos; aixo, 
si jo no ho entenc malament, vol dir oposicions, lIiuram 
els examens, es canvia un examen i se 'n posa un altre, 
de la mateixa persona, aixo ho diu que podria passar. ho 
diu un sindicat. no ho die jo. aixo ho diu un sindicat, jo 
ho he de dir aquí, me n'he de fer resso d'aixo, és im
portant. Per tant, hi ha una ombra de sospita i s'ha 
d'aclarir, si no és ver, el poden dur als jutjats, venc a dir 
... (Remar de veus I ... , esta escrit aquí ... (Remar de 
veus I ... , bé. ido, que hem de fer?, cree que és molt 
important per la salut de la nostra autonomia, que és 
molt més important que la salut del Partit Popular, que 
es duguin els lIistats deis tribunals, i molt més important 
és el punt tercer, que a partir d'ara hi hagi una diversifi
cació i que a partir d'ara siguin o bé per un sistema de 
sorteig o per un altre sistema, que no sigui sorteig, pero 
que doni la garantia que els tribunals seran objectius. no 
necessariament per sorteig. pero que no sempre siguin 
els mateixos, i a més persones que, si és ver el que ha 
dit el Sr. Pons. són persones fidels i properes al poder. 
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EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Pascual. Pel Grup PSM i EEM, Sr. Gomila, 
, té la paraula. 

EL SR. GOMILA J BARBER: 

Sr. President, senyores i senyors diputats. Estam davant 
una moció subsegüent del Grup Socialista, que ve després 
d'una interpel'lació on varem parlar de favoritismes i abusos 
en la contractació de personal a carrec de l'Administració de 
la Comunitat Autónoma, moció que sol'licita del Govern que 
el Govern presenti en aquest parlament la llista de pre
sumptes enxufats per raons familiars, ja sigui d'un membre 
o ex-membre del Govern o d'un alt carrec o ex-alt carrec 
d'aquesta comunitat. Seria molt interessant, certament, poder 
lIegir aquesta lIista, de la qual voste ja n'ha Ilegit un bon 
tros, i sobretot sabent de quina manera van accedir o de 
quina manera se'ls ha contractat, quines van ser les bases, 
quins van ser els concursos, quines les oposicions; i observa
ríem quants n'hi ha hagut que s'han contractat a dit i a 
quants se'ls han fet contractes laborals i després se'ls ha 
funcionaritzat; gent que accedeix a un 1I0c de treball interí 
i que després se li converteix en fix. Per tant, estaria bé que 
a aquestes lIistes que vostes sol'liciten se'ls afegís també 
d'alguna manera, veure la promoció interna de determinats 
funcionaris que ha han tingut més facils uns que els altres 
per accedir o per promocionar-se dins la carrera administra
tiva, i a<;:ó no ho denunciam nosaltres, a<;:ó també ha denun
cien els sindicats, quins merits han estat els que han possibili
tal que aquesta gent que ha accedit d'aquesta determinada 
manera, després ho hagi tengut més filcil que altres ciuta 
dans per promocionar-se dins I'Administració de la Comuni
tal Autónoma, el que en termes col'loquials s'entén per 
trepar, per trepar dins l'Administració de la Comunitat Autó
noma . 

Miri, Sr. Pons, jo just fa dos anys que som en aquest par
lament i per parlar d'aquest tema m'he hagut d'informar i 
repassar expedients sobre aquesta qüestió, i la veritat és que 
he trobat abundat informació. Just fa dos anys, el nostre 
grup va presentar a aquest parlament una moció sol'licitant 
una comissió d'invesligació que estudiés una serie de docu 
mentació que el nostre grup aportava, sobre les contractaci
ons dins una conselleria determinada, dins una direcció de
terminada. E videntment, aquella proposta de comissió d'in
vestigació va ser denegada, no es va voler arribar al fons, si 
el que deia el nostre grup estava fonamenlat o no. Dos anys 
abans, un altre sindicat afirma va als mitjans de comunicació, 
"el PSM se quedó carIO COIl la denuncia de amiguismos en la 
Comunidad Autónoma de Las Islas BaLeares", per tant veim 
que a cada període de sessions hi ha hagut interpel'lacions, 
mocions, proposicions no de lIei que demanaven al Govern 
que aclarís una serie de qüestions sobre possibles enxufals, 
sobre possible gent que accedia a la funció pública sense 
unes oposicions que es fessin amb una serie de garanties. 

Com dic, irregularitats que s'han denunciat any rera any, 
tant pels grups de I'oposició com pels sindicats de I'Adminis-

tració de la Comunitat Autónoma, i veim com hi ha 
personal d'empreses públiques con lJ'actades interina 
ment, a les quals se 'l han fel COnlracte , se'ls han pror
rogal contracle de mig o d'un any i que a ls tres e1s han 
fet fixes, seose cap més tramit, sen e ca p tipu d'oposi
cions; i hem vist com caps de lIista del Partit Popular, 
ex-batles, són col'locats sense aquestes oposicions a les 
empreses públiques de la Comunitélt. No altres creim 
que a~ó s'hauria d'aclarir i qu el Govern hauria de 
presentar aquestes lli stes que vo tes de manen. A la in
te rpeHació, jo mal ix va ig esmenlar la darrera 
co l·loeació que sonia él M norca, a l pa re de 'Albufera 
de Grau, de qui en aqu esLS mome nts és e l representant 
del Panit Popular a l onse ll Assesso r de Radio Te levi
s ió Espanyo la, se ti ha fel una op sició , s' ha fe t un 
co ncurs púb lic perque qu i vu lgui a ced il' a aques ta pl a<;.a 
pugu i presen tar instancia i p ugui competi r -el que voste 
ha nit de la discrimin ac ió de l altres iutadan (I 'aq ue ta 
comunitat autónoma-, pugui competir amb el Sr. Rico 
si vol aquella pla<;:a? És evident que no, no hi ha hagut 
concurs públic, és evident que no hi ha hagut oposicions 
i és evident que a aquesta persona se I'ha convocadél a 
dit. 

Jo voldria acabar així com voste ha comen<;at la seva 
intervenció. La importancia que lenen unes oposicions 
per a una persona que ha acabat la carrera, per una 
persona que ha acabaCels estudis, que dedica mig any, 
un any, dos anys a preparar-se per accedir a la funció 
pública i veuen que si no lenen el carnet, si no són 
amics de o familiars de, no hi ha manera, no hi ha possi
bilitats d'accedir a l'Administració pública. Es lroben 
amb unes bases fetes a mida per a talo qual persona que 
el conseller o el director general de lorn vol enxufar; 
voste ha parlaí deis 4.000 joves, és evident que és en 
aquests que hem de pensar, amb la gent que es prepara 
per unes oposicions i que hi dedica anys, esfor<;:os i 
doblers a preparar-se unes oposicions per accedir a la 
funció pública i que després veu les seves aspiracions 
trencades perque no lenen el carnet del Partit Popular. 

Nosaltres entenem, i voste també ho ha dit, que hi 
hagi assessors, que n 'hi hagi alguns, tal vegada no tants 
com els que en aquests moments té la Comunitat Autó
noma, assessors polí!ics i que siguin col'locats a dit, que 
sigui gent de confian<;:a, pero no entenem que tecnics o 
administratius de la Comunitat Autónoma hagin de ser 
col ·locats a dit, nosaltres entenem que aquí, el que es 
demanava a I'anterior moció, de la professionalitat de la 
gent que ha d 'accedir a la funció pública. dones que 
puguin competir IOIS e ls eiu tadan amb els mililanls O 

e.ls familiars de) Partit Popula r per p del' accedir a la 
funció pública, i en aquesta comunita t aUlónoma a~ó no 
es garanteix. 

Quant al segon punl de la moció, vostes demanen les 
llistes deis membres deis tribunals, també estaria bé 
poder relacionar aquestes lIistes amb les altres, amb la 
gent que ha estat col·locada . 1 pel que fa al darrer punt, 
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és evident que la Llei de funció pública no prohibeix que els 
membres d ' un tribunal hagin de ser elegits per sorteig i, per 
tant, seria perfectament possible que els membres deis tribu
nals fossin elegits per sorteig, la qual cosa demostraria que 
les oposicions o la voluntal del Govern en les oposicions per 
accedir a la funció pública són del tot transparents, demos
traria una voluntat de transparencia en aquestes oposicions 
per part del Govern, pero em fa I'efecte que el Govern no va 
per aquí. Molles gnlcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gnlcies, Sr. Gomila. Grup PP-UM , Sr. Jaén, té la parau
la . 

EL SR. JA É N I PALACIOS: 

Gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores diputados. Días 
pasados, como nos recordaba algún portavoz, leyendo el 
Diari de Sessiolls, hemos comentado antes de entrar aquí, en 
el salón de plenos, se interpelaba al Gobierno sobre abusos 
y favoritismos, nada más que eso, ya de entrada, en la políti
ca de contratación de personal. Ya le hice una rectificación 
de que el título estaba mal planteado. Y hoy continua la 
moción, como no podía ser de otra manera, con el mismo 
título, y aún a sabiendas que hacer esa generalización com
porta muchos errores, por-que el propio conseller ofreció 
explicaciones bastantes en esta tribuna, y se ofreció también 
a que problemas que hubiese de otra naturaleza, de mal 
entendimiento, estaba a disposición de los diputados para dar 
cuantas explicaciones fuesen posibles sobre este tema. A 
pesar de eso, yo había entendido que sJmbras de duda que 
hubiese en los escaños de la oposición, con la intervención 
del conseller de la Función Pública hubiesen podido quedar 
despejados, debían de haber quedado despejados, a mi juicio 
así lo entendí. Pero no, el Sr. Damián Pons, erre que erre, 
insiste y entonces, con cuatro nombres que se citan, con una 
lista que se filtra a la prensa, ya tiene su conclusión. Para el 
Sr. Pons, la coincidencia esa del parentesco en unos casos, en 
otros esa simpatía política , esa afiliación al Partido Popular, 
son argumentos suficientes para que haga esa crítica exacer
bada, sarcástica contra el Gobierno y, en general, contra el 
Partido Popular. 

Yo creo que el tema de la selección de personal y en 
general, con el número de funcionarios que hay, con esos 
casos que pone de los cuales son presuntos todos, para noso
tros, nos parece que es ínfimo. el porcentaje es ínfimo . Y 
no aporta más pruebas. no aporta más pruebas que sus pala
bras y lo publicado en los diarios de personas que se han 
visto, por no sé qué regla de tres, sus nombres, sin tener 
motivo ninguno para ello. Con ese criterio, Sr. Pons, que 
usted ha aplicado aquí al Gobierno, trasladándolo al Consell 
Insular de Menorca, ¿sabe usted, Sr. Pons, el porcentaje de 
enchufados, si se me permite la expresión coloquial, que 
representa el Consell Insular de Menorca, el 25%, el 25 % , y 
la Elllesa, Sr. Orfila, no me haga así. porque ustedes llevan 
de allí el tercio, o sea que en esto tampoco están mancos, 
como diría un castizo, ustedes hacen la política de poner el 

huevo en el nido ajeno, pero sí, sí tampoco son mancos 
en el tema. 

Yo no vaya entrar en nombres, tengo bastantes, no 
quiero entrar en esta cita de personas que son aquí 
ajenas, y me parece que todas esas cuestiones por respe
to a estas personas y sin aprovechar esta tribuna, yo creo 
que no hemos de entrar de esa manera. Sr. Pons, usted 
empezaba su intervención con una pregunta, ¿qué le 
decimos a esos jóvenes, que abandonen, que las oposi
ciones, las tribunales, que todo está amañado? Sr. Pons, 
eso es una grave irresponsabilidad la que usted acaba 
aquí de hacer. Yo creo que no es de recibo que su parti
do, que usted, yo no sé si usted, presuntamente usted, 
haga circular por ahí unas listas a la prensa , y pongan 
como único mérito de estas personas que usted cita que 
tienen el parentesco o las simpatías o la afiliación al 
Partido Popular. Y yo creo que esa coincidencia, esa 
circunstancia que usted pone como razón única, resulta 
que entre esas personas ha habido que han sido premio 
final de licenciatura, hay personas que son doctorado 
cum laude, hay personas que tienen en su expediente 
académico, certificado, como toca, muchas matrículas, 
la matrícula de honor no es un a cuestión accidental en 
esos expedientes. Y, Sr. Pons, citar al Sr. Conseller por
que su cuñado ha estado quince días trabajando, que 10 
remitió el Inem, quince días, Sr. Pons, Sr. Pons, quince 
días trabajando, usted no puede poner aquí ese ejemplo 
que si el Inem le remitiera un médico para trabajar 
quince días, que usted diga, lo eleve a una categoría 
general y lo aplique en todos sitios . Por tanto, esas per
sonas no necesitan de la militancia en el Partido Popu
lar . sus propios méritos les hacen acreedoras de ese sitio 
y pueden desempeñarlo porque no necesitan, ya digo, de 
nada, ni de nadie para valerse por sí mismas, y desem
peñar su trabajo con eficiencia allá donde corresponda. 

Es obvio, pero hay que repetirlo, una vez más tene
mos que defender, mientras no se demuestre lo contra
rio, pero demostrado lo contrario, la imparcialidad de 
los tribunales, por cierto, hago un paréntesis, ninguno 
e ellos ha sido recusado, una vez más reiterélr que los 
principios de mérito, de capacidad, el principio de pu
blicidad y el de igualdad se ha dado aquí, en todos los 
tribunales y en todas las pruebas, y el Tribunal de Cuen
tas, en el último informe, año 91, así lo reconoce de 
forma explícita . Yo creo que no en todos los sitios pue
de decirse lo mismo, cuando examinamos la prensa, 
vemos que en el País Vasco, en Valencia, en Andalucía, 
todo son escánda los, sólo por citar algunas comunidades 
donde ustedes gobiernan. 

Pero pasemos a las propuestas que se contienen en la 
moción. La primera de ellas , solicita una relación de 
personal funcionario, de personal laboral, así como 
contratos de asistencia técnica, que curiosamente no se 
han nombrado aquí, no se han nombrado los contratos 
de asistencia técnica, aunque el enunciado, ese enuncia
do tan mal hecho que usted colocó, en el contenido sí 
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se explicita. Se ha explicado el grado de parentesco que el Sr. 
Pon tiene. pero usted. Sr. Pons. debiera saber que eso es 
vulnerar un derecho fundamental. porque en los registros de 
personal, eso dato no existen. el Gobierno no puede pro-

1 porciona!" esos datos. Sr. Pons, no los puede proporcionar 
porq ue tiene, omo poder público que es. que garantizar esa 
intimidad de las per nas. es, intimidad personal y familia r. 
por tanto, tiene usted razón . Sr. Pons, tiene usted razón , 
cuando ya ade lantaba que el Gobierno no cumpliría ese 
punto. acertó usted plenamente. 

La segunda propuesta no dice que e.1 Gobierno remita la 
re lación de los tribunales, Sr. Pons, eso es irrelevante. haga 
usted un p ca de trabajo de biblioteca, tocio los tribunales 

f están publicados en el BOCA/B, i.por qué no va u ted y los 
recoge"? I Gobierno, por tanto. no tiene que mandarle a 
usted nada, vaya al BOCAJB y vea como tod lo tr ibunales 
CS l~n publi adoso que es o li gatorio a fectos de recusación. 
en tre otros efectO que pueda haber. Por lo tanto. consulte 
uSled es p rque nosotro lo vOtarem en contra porque el 
Gobierno no lielle p r qu.é buscarsel s a u ted. búsquelos 
usted en el BOCA/B. que allí están. 

Por lo que respec ta a la tercera y última propuesta. el r. 
Pons pretende regular ya lo tribunales. hay un decre to que 
el Gob·iern o ha aprobado, e e decrel está publ icado en el 
BOCIj/B. e un reglamento de marz ,en el tJ AIB núm. 
36, y quiere que eso el .Gobierno lo mod ifique. cuando no 
hace Olra ca a que re ogcr lo que hacen lodas las adm in istra
ciones. todas las administraciones actúan de esa manera, 
compare uSled y verá ómo se seleccionan los tribunale , 
exactamente igual en ladas las administraciones. 

y p r úllimo. Sr. Pons. usted ha hecho aquí una acusa
ción en principio velad<t y despué manifie tao y reo que 
de dos d lito claro. uno de tráfico d.e influencia y otro de 
prevaricación en lo tribunale, Sr. Pon. yo creo que eso de 
hab lar de tribunales como imulacro, manipulación. maqui 
nación de las cosas y de todo, yo creo que esto es una acusa-
ión muy grave. Ha hecho acu ación de co rrupción . y yo 

creo. Sr. Pons. que u ted lo que debe hacer es abandonar esta 
tribuna ele aquí. abandonar su inmunidad parlamen taria y 
clecir eso fuera ete aquí. del recinto parlamentario. yenton 
ce ve remo a ver i usted tiene las pruebas. Andar con so -
pechas no es bueno. las ospechas las lenemos todo a veces, 
pero e o hay que demost.rarlo. E as acusaciones, Sr. Pon . 
cuanclo hacen aquí, ante o después. hay que ir al juzgado 
le guard ia. a continuilci"ón de e UI ses ión. y poner la denun 

cia correspondiente. 

Añadir por último. Sr. Presidente, que esa condición de 
p:lI·ente ca o con anguinidad que pueda haber con el Gobier
no. con altos cargos, con miembros del Partido Popu lar. no 
ha de ser un mérito. evidentemente. para entrar en la fun 
ción pública. no ha de ser un mérilo, pero alerta. como dice 
usted. tampoco ha de ser un demérito. ¿o es que los miem
bros del Partido Popular, Su simpaliz.an tes. 200.000 simpati 
za ntes y afiliados del Partido Popular, no lienen derecho a 
presenlar e en las oposiciones y cuando las sacan u tedes les 

señalan con el dedo acusador?, ¿dónde se ha visto esto, 
Sr. Pons? Ni mérito ha de ser, pero demérito. tampoco. 
P r tanto. decirles que VOlaremos. en sus propuestas , en 
contra de las tres. la primera porqu su cumplimiento 
vulnera . como decía. la leg.islación vigente; la segunda 
porque es irrelevante. los tribunales están publicados, y 
la tercera porque es innecesari:1. racias, Sr. Presidente. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Jaén. Passam al tom de replica, té la 
paraula el Sr. Pons. 

EL SR. PONS l PONS: 

Sr. Pre ident, senyores i senyors dipulals. Sr. Peralta, 
d'un persona lge de la BtVlia en varen ortir amb tren ta 
monedes de plala. aquí li haguéssim hagut ele co l·locar 
un fill a Ficobalsa .. . (remor dc I'CII ¡ ...• eSlñ co l·lo al , 
e la implica t en la co l · l oc ·~ció de f:lIl1 iliélrs. no ha negui. 
no renegui del eu fill. esta c 1·10 , 1 a Ficoba lsa. De!>
men leixin-ho. no fa in " pib-pib". de menteixin -ho. 

Oue he al·ludit al Sr. Oera t¡!in refercnt que el seu 
cunya l . el doctor uran M re va estar simplel1lcnt 
quinze dies i es va a abar la relació. relació su posada
mem privi leg i ada~ pero alerta , aq ues t senyor fa feina a 
I 'empresa Nexl grup. enca rrega In per con l rac te de la 
conselleria del Sr. Berastain, de controlar les baixes 
mediques del funcionaris. procuri que I ' informin i no 
surti per aquí a fer el cómic. No ho veu que Ii han fet 
fer el ridícul? no li han donat la informació completa. 
ja esta. ha deixarem anar. 

on elllnsu'::¡r le Menorca . vagin a M n I"ca.i donin 
lallla canya com vuigulll. duguin -ho als lribunal • de
nuncHn i facin el qu vulg·uin. nqui. Comunital Auto
noma, aquí, Gov rn del Sr. Cañelléls, i en aixó es tam. 

om a únic merit el parenles ? b; que és ba tant 
so pitó. é que n'hi ha molt de lenen matricules i e 
pre enten i no al roven. i no cm refere c a una per ona 
que asses ora dins léI onse lleria de Sanitat. no m'h i 
refere c. a aixó que ha sonil pc ls diari s. jo no he parlat 
d'assessors. parl de funcionaris. 

(Remor de veus) 

Bé, en definitiva. jo crec que el Sr. añe ll ~1 i la eva 
plana majar han col·lo al una multitud de familiar a la 
Comunitat Autónom a, i ara e neguen ti dur 1;) lIi ta de 
familiars ti aquesl parlament, i ja el vaig dir que no 
lendrien coratge de dur aquí aquesta lIisla de familia. 
estal1l ernpegueits, estam emp gue"its perque aben que 
aixi> és una Jlista no fruil d 'unes oposicions guanyades 
amh esfon; i treball. inó una lIi sta basicél mcnt feta de 
favorilisme. de nepoti me. de corrupció i de frau de lIei. 

(Remor de vells) 



5354 DIARl DE SESSlONS / Núm. 132/22 de novembre del 1994 

Sí, com que cou, que hi gratino 

Pero, a veure, si vostes saben perfectament, que un perso
natge que va ser membre bastants d'anys d'aquest govern, el 
conseller d'Hisenda, el Sr. Alexandre Forcades, que era un 
poc pintoresc, va arribar, estant dins la seva conselleria, a 
veure persones joves, al·lotes, li cridaven I'atenció, i qua n 
veia una d'aquestes figuretes joves que passava per alla que 
s'havia incorporat a treballar a la conselleria, ell, com a per
sona ingenua, demanava, "i aquesta, de qui és filia?", si 
vostes mateixos destapen les cartes, que han de venir a rene
gar deIs familiars? El Sr. Forcades oO ' 

(R ema r de lIeus) 

CIa r, s í . ... 

EL SR. PRESID E NT: 

Prec sil enci als diputats. 

E L SR. PON S I PONS: 

Volen més noms? més lIibre de família? Dolors Balan
guer. "el suetdo de mi salllO esposa", que deia el Sr. Eduard 
Vellibre. I'esposa del Sr. Vellibre.~ a Conselleria d'Hisenda. 
Sr. Simarro Vicens. veterinario entra a la Conselleria de Sani
tat quan son pare, Joan Simarro era conseller de la Funció 
Pública. casualitats, no sospitin ... ¡Remor de l'etlS} .... sí, amb 
un tribunals deis meus, ciar ... 

E L SR. PRESIDENT: 

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

EL SR. PONS 1 PONS: 

Bé. hem de dir que hi ha graus, hi ha graus, hi ha qual
que conseller que es va passar. per exemple, el Sr. Jeroni Saiz 
va entrar tres cunyats. sí. un el Sr. Oliver. geograf contractat 
a Obres Públiques, escoltin bé aquesta, que és de Guinness, 

per poder-Ii adjudicar el contracte i que no 'paregués ningú 
que desbaratas la festa varen posar la clausula que un geo
graf -escoltin bé. eh?- havia ele ser bussejador, i ciar, el bus
sejador era ell, aprovat i afer feina; i els altres dos cunyats, 
que són els germans GarcÍa Sancho fan feina a Presiden2ia. 
Aquí. senyors meus, no hi ha un Palomino, aquí hi ha un 
colomer, i gros, i gros. 

(Remar de lIcus) 

Afortunadament avui, Sr. Berastain, no ha sortit aquí, ha 
evitat el debat, ha estat prudent, vénen mal donades, els 
tords o els coloms volen baixos, sí, vostes tranquil perque ja 
té el carrec vitalici, i ciar ... que li podem dir? Voste també 
ha ascendit d ' una manera meteorica, no amb la bicicleta 
d'lndurain, una bicicleta amb motor, amb motor marca "Pre
sident", si arriba a sortir, aquí tenc tota la qüestió prepara-

da, també hi ha un cas Berastain. No, perque com que 
cobra cada mes, que li han de dir? 

No volen dur la lIista de membres deis tribunals, 
diuen que ja és al butlletí?, ciar, si és norma de la cosa 

nOSlra no deixa mai desemparats els fidels i obedients, 
"com voleu que dugui al Parlament la lIista deis que 
m'han col'locat la meya família, aquesta dolentia no la 
puc fer als meus amies", per tant, fora lIista . I pitjor 
encara, el que preocupa, sobretot, és que no vulguin 
votar el punt tercer, és la voluntat de mantenir el favori
tisme i el nepotisme, són els abusos que s'anuncien al 
futur, elecció deis membres deis tribunals per sorteig?, 
"de cap manera, aquí vull tribunals que aprovin qui jo 
vull i suspenguin qui jo die, i punt", paraula de presi
dent. 

Passat corrupte. present corrupte i futur que volen 
que sigui corrupte, perque si no, acceptarien senzilla
ment una cosa tan innocua com un sorteig, pero no, 
aquí hem de controlar i hem de mantenir aquest favori
tisme, i aquest favoritisme, el més trist, no és que una 
guarda de personatges moltes vegades molt poc prepa
rats, algun brillant pero molts amb molt poca preparaci
Ó. passin a viure deis pressuposts de la Comunitat Auto
noma. és preocupant, pero sobretot és preocupant 
aquesta discriminació brutal contra els ciutadans de les 
IIles Balears. contra els altres, la immensa majoria, la 
immensa majoria . Aquí, el que volem és un sistema net 
d 'accés a qualsevol 1I0c de treball, a qualsevol contracte 
de la Comunitat Autonoma de les IIles Balears, jo no 
vull discriminacions ni favoritismes per a ningú, jo vull 
tribunals imparcials i no un grup de persones manipula
des, preparades per obeir puntualment les ordres del 
president. J és sobretot per defensar els drets d'aquests 
ciutadans, sobretot els drets d'aquesta joventut que ha 
acabar amb molt d'esfor<; la seva carrera, que prepara 
oposicions amb molt d'esfor<; i treball i que es vol obrir 
honestament un lIoc dins la vida, es vol forjar una carre
ra, vol tenir un 1I0c de treball d'acord amb el seu esfor<;, 
i és aquest favoritisme, aquesta corrupció, aquest nepo
tisme a favor de familiars, amies i militants del Partit 
Popular que impulsa el Sr. Cañellas, a\lo que és el gran 
obstac\e per a la nostra joventut. 1 ja ho saben, si volen 
que desapareixi aquest obstacle, a les proximes eleccions 
amb una papereta ho poden resoldre. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Pons. Intervencions en contrareplica. Sí, 
Sr. Peralta, té la paraula. 

EL SR. PERALTA] APARICIO: 

Gracies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. 
Sr. Pons, voste ja comen<;a a anar de retirada, a la sego
na intervenció ja ha fet figa, ja no ha estat com la pri-
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mera. Miri, en primer 110c, el tema del meu fíll ja va ser 
objecte de debat en aquest parlament a partir d 'una pregunta 
que es va fer, ja ha sortit aquest lema, voste es veu que esta 
moll mal informat, assabenti 's i ja li diran els seus companys 
que el que ha dit aquí esta equivocat. A~o primer tema, és 
un lema que ja esta debatut i és més que conegut , o sigui 
que no .importa que en parlem Olés. Pero vull treure un tema 
que no sé si el vaig lreure una vegada aquí, pero avu i el 
Ireuré amb Olés detall, també referit al meu fill , perque a mi 
sí que em preocupen els meus, eh?, i molt, miri, el meu fill 
es va preselllar a un examen a una empresa pública de l'Es
tat , concrelament a l'empresa Aviaco, i va treure I'examen i 
va aprovar, i li van dir, a lots els que havien apravat, que a 

f'" mesura que hi hagués places de fixos-discontinus, entrarien 
afer feina. i voste sap que van entrar els que anaven darrera 
i a el! no el varen avisar, i després varen dir que havia estat 
un oblil i que aixo ja no ten ia solució, que havia estn t un 
error i que no tenia sa ludó , eh? a~o ue són?, ue s ' n. les 
lI i tes negres que funcionen dins les emprese públi ues i 
del organi me co ntrolats pel Panit ocialis!a? ón le llistes 
negres? Mi ri, voste ha di t alguna co a de bussejador. i tal 
vegada a mi m'agradaria er boxador. perque algú e' n reco r
daria de mi. 

esprés, ara jn enlrarem en el tema. pe .. acabar. del que 
vos te ha pre emal. Primer pune VOSle ja lé la IIi 1..:'\. per que 
la vol? si ja la té. Sego n punt, ja li ha hem dit . mi ri el but 
lIetios oficials de I'es tal. Tercer punto homel. tercer punl. 
miri jo li posaré un exemple pel qual he de vOlar necessaria
ment en contra del tercer punt, un ex-company de vostes, 
que seia aquí. que ara I'elevaran a diputat de l'Estat. que va 
ser vice-president del Consell Insular de Menorca, la seva 
senyora. Sra. Cristina Rita Lerr.ucea ... 

IAldaru/l a la sala!. 

EL SR. PRESIDENT: 

Per favor. prec silenci als diputats. COl1linu'i. Sr. Peralta. 
Prec silenci als diputats. 

EL SR. PERALTA l APARICIO: 

Jo demanaria que, per favor, jo encara no he insultat 
ningll. p ro si en tram en aqu es la dinamica, no em guanyara 
ningtÍ . Jo 110 em referesc que va en trar per p SICIO. 111 0 

quin era el tribuna l que es va formar pe!' a aq ue ta 01 lel . 
que? e va elegir per s n eig el tribunal com e demélnél 
aq uí? quan es va elegir pe!' on eig aquest tribunal'!. a vcure, 
unin aquí i diguin -ho. demostrin -h ,quin tribunal han fel 

va te per oneig? mai no n'han cap. mai, maL mai, alman
co als orga ni mes governats pel PSOE que jo conec. no 'ha 
f rma! cap tribuna l per so rteig. mai. I aquest tribunal de la 
senyora que die, esposa del Sr. Moragues. aCLUalmen! diputal. 
que vostes el van enviar a Madrid per amagar-lo d 'un alt re 
as umpte, eh?, no va s r elegit.. .. aquest tribunal va ser no
menal a dil , i després, quan va ser objecte d'impugnació. va 
haver de e l' acceplat que aq uest tribunal, din la norma 
normal en que aCLUen tOles les administ.racion , d 'aquesta 

forma es va fer aquest tribunal. Per tant, aquí moltes 
paraules, molt de sideral, com es di u, pero la reaJitat és 
que el que vostes presenten aquí i res, és res. A<;o fa 
pena. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Peralta. Sr. Pascual, té la paraula. 

EL SR. PASCUAL l AMORÓS: 

Sr. PresidenL. senyores i enyo r diputats. Jo també 
podría parlar d'algun cas ... (Rcmor dc vcus) ... , no. si vol 
ho dic, és que crec que el tO d I debal no ha de ser de 
treure casos. ara, si em provoquen, ho puc dir. Sé. ho 
diré, ido: un baLle d'un poble del Partit Popular que va 
fer una mació de censura contra el batle d'UM. el varen 
expulsar del Partit Popular, 'luan hi ha hagul la rup tura 
ele l pacte 3mb UM. ha ! rna! en !r:H al P'Hli t Pop ular . té 
el gendre a l' lba an i un nebot al Govern . a un" canse
lIeria , n é a quina . VlllI dir qu n'hi ha per lOl, hi ha 
ele to! i m 11 , pero jo crec que el t del debat no é 
aque l, j em co nforlll amb el tercer punto em co nform 
amb el tcrcer punt. el PP ofereix. va oferir que I Co n e
lIer donas exp licaCions. pero no v I dur les Iliste , bé, 
le /listes no. pero ai ó é passal , deixem- m'ho allar, és 
e l futur, e l fut ur. om es guanya la credibi lital? apro
vant el tercer pun! o fent una transac ·ió. que no sigui 
per sorteig. que se cerqui un altre sistema que garanteixi 
la imparcialitat i I'objectivitat deIs tribunals. I aquí és la 
credibilitat. deixem-nos anal' de Ilistes i aprovin el tercer 
punt o bé facem una transacció. 

Pero no. no I'aprovaran al tercer punto i per que? 
per uc vostes volen continuar cl/xllfar la gent com 
volen trans(ugues per a 1:'1 propera I gi latura, els die el 
que el vaig dir fa quinze dies. vo len transfugues. i e tic 
parlant en :1bstracte. no parl en conrret de ningú, i vo len 
c/lxl/far mé gen\. Jo e pe!' que n ho acollsegueixin. de 
I les maneres. és una lIastima perque pen que tractam 
temes que més que temes de pa rtit són ja temes d 'estat, 
són temes que la gen! vol que 10ts aquests embulls s'aca
bin o Sí. Sr. Cañellas . ho volen. volen que no facin mes 
embulls, i voste en fa . 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies. Sr. Pascual. Sr. Gomila. té la paraula . 

EL SR. GOMILA I BARBER: 

Grades, Sr . Presidenl. Sr. Pons, nosa ltres no ente
nem tot aquest aldaru ll que hi ha haguI avui a la cam
bra. si és ver que no han estat cllxufaLS no hi ha d 'haver 
cap tipus de problemes per poder donar aquestes /listes , 
per poder dir en base a quins Iribunals i a quines oposi
cions van ser con trac tat . pe!' !anl , no entencm totes 
aquestes negatives. Miri. Sr. Jaén. un ten; del 25% deIs 
funcionaris ... 



b 

5356 DIARI DE SESSIONS / Núm. 132/22 de novembre del 1994 

EL SR. PRESlDENT: 

Sr. Gomila, la contrareplica és al Sr. Pons, no al Sr. Jaén. 

EL SR. GOMILA I BARBER: 

Hi ha hagut una al'lusió directa al nostre grup, Sr. Presi 
dento Un ter.;; deis funcionaris del Consell Insular els han 
enxllfats I'EEM. 

EL SR. PRESlDENT: 

En aquest cas, té la raó, Sr . Gomila . 

EL SR. GOMILA I BARBER: 

Gr.kies, Sr. President. Sr. Jaén, voste deu ser complice 
d'aquestes actuacions, perque en el seu moment no va dir 
res; nosaltres, cada vegada que hem tengut coneixement 
d'irregularitats. li assegur que en aquest parlament ha hem 
denunciat,ja sigui amb qualsevol tipus d'iniciativa parlamen
taria, nosaltres ha hem denunciat i li he mostrat a I'anterior 
intervenció, li he fer esment a actuacions que ha tingut el 
nostre grup parlamentari a altres períodes de sessions i fins 
i tot a altres legislatures. Miri si desconfia voste del nostre 
grup, Sr. Jaén, que quan presideix un tribunal d'oposicions 
i s'ha d'absentar, el substitueix un membre del grup nostre, 
tan malament no ha devíem fer. Moltes gnlcies. 

EL SR. PRESlDENT: 

Gr,kies, Sr. Gomila . Sr. Jaén, té la paraula. 

E L SR. JAÉN I PALACIOS: 

Gracias, Sr . Presidente. Señoras y señores diputados. Unas 
precisiones primeras, Sr. Pons, veo que o la memoria o la 
información suya no es buena, el geógrafo no es geógrafo, es 
biólogo, biólogo, estaba encargado del Aula del Mar, yeso 
exigía recoger material y evidentemente debía de tener esas 
habilidades y destrezas que a usted les parecen una cosa 
especial. 

Señores de la oposición que han intervenido referente al 
Consell Insular de Menorca, yo digo, 25% de familias simpa
tizantes y afiliados del Partido Popular o de la Entesa que 
son los criterios que dice el Sr. Pons, con esos criterios que 
dice el Sr. Pons si se aplican esos criterios al Consell Insular 
de Menorca, de enchufados de ese criterio, pues entonces, el 
25%, y la Entesa, un tercio, y a lo mejor me he quedado 
corto, a lo mejor me quedo corto . 

Nadie asesora la Conselleria de Sanidad, información que 
espero que rectifiquen los periódicos si es que se ha publica
do así, usted lo ha dicho, Sr. Pons, nadie asesora, eso no es 
cierto . 

(Remar de veus) 

EL SR. PRESlDENT: 

Prec silenci als diputats. Continu'i. 

EL SR. JAÉN I PALACIOS: 

Sr. Presidente, señoras y señores diputados, estamos 
hartos ya que desde la izquierda nos vengan aquí a dar 
lecciones, unos días las lecciones son de buen hacer, de 
lo que ellos harían si gobernaran, ya vemos lo que ha
cen donde gobiernan, otros días son lecciones de ética, 
pues bien, yo tengo que decir que estamos ya hartos, 
hartos. Me gusta repetir, también lo he dicho más de 
una vez, que tienen muchas similitudes ustedes con las 
novelas ejemplares de Cervantes, que añadió una coleti
lla Novelas ejemplares de honestisimo entretenimiento, 
seguramente pa ra burlar la censura de entonces, que no 
era nada ligera . Y es cierto que en esas obras, como en 
ustedes, hay contradicciones entre lo que se dice en el 
título y el contenido, a ustedes les pasa lo mismo, dicen 
una cosa y predican otra, dicen que harán y no hacen, 
en fin, estamos acostumbrados a eso. 

Hay un consejo, Sr. Pons, que dice más o menos así, 
que. el que tiene el techo de cristal no debe lanzar pie
dras hacia arriba, porque corre un gran riesgo, evidente- -
mente, de que se le rompa el tejado. Esa es la conclu
sión, ustedes acusan al Gobierno de favorecer allegados, 
ha citado incluso a uno, con la asistencia técnica, ¿sabe 
usted con ese criterio que ha dicho ahora mismo, un 
diputado suyo y su socio, cuánto han facturado a Palma 
de Mallorca, ayuntamiento, Alcúdia, Calvia, que usted 
lo ha puesto como modélico?, respuesta, como se fuera 
en la televisión, respuesta, número de tres cifras, pero 
con seis ceros, o, si lo prefiere, diez elevado a seis, si lo 
quiere poner de forma exponencial, número de tres 
cifras, la asistencia técn ica, con seis ceros detrás . Se 
tiene ese criterio, pues ya tenemos. 

Habla de convocatorias amañadas, y tenemos aquí 
una diputada suya que antes militaba en el PSM y le 
hicieron una oposición o concurso, no sé qué procedi
miento de selección, a la medida, sur mesure, como 
dicen los franceses. Habla usted, Sr. Pons, de críticas de 
funcionarios, y hay alguno de su grupo, que usted debe 
conocer bien, porque dice el principio filosófico, "conó
cete bien primero tú antes de conocer a los demás", y es 
conocido ese diputado suyo en el puesto de trabajo 
como desaparecido en combate, porque es que no apare
ce por allá, por su lugar de trabajo, ahora, eso sí, cobra 
aquí, cobra en el Consell Insular de Mallorca y cobra su 
sueldo cada mes, eso sí, incompatibilidades, en este 
caso, ninguna. Yo creo que tiene que haber un poco de 
seriedad y rigor en los temas, en los debates, y yo reco
nozco que esta administración, como otras, no es una 
administración perfecta, y cada día se trabaja para que 
la administración mejore, funcione mejor, sea eficaz. Y 
hemos de admitir críticas que sean serias, repito, con 
argumentos de rigor, que se expongan aquí, y que se 
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demuestren. Yo creo, de todas formas que ustedes carecen de 
autoridad moral y de legitimación ética para criticar al Go
bierno en estos tres puntos concretos. Yo creo que ustedes, 
Sr. Pons, como no creen en lo que predican, no son ningún 
ejemplo a -imitar. Dios nos libre de que ustedes fueran elegi
dos. Muchas gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Jaén. Acabat el debat passarem a la votació. 
Prec silenci als diputats. 1 entenc que es pot fer votació con
junta de la moció. 

11 El Parlament de les IIIes Balears acorda: 

1.- El Govern de la Comunitat, en el termini de trenta 
dies, remetra al Parlament un lIistat on es relacionin tots els 
funcionaris interins i de carrera, el personal contractat labo
ral i administratiu, les persones físiques amb contracte d'as
sistencia tecnica o de qualsevol altra naturalesa de I 'Adminis
tració, Organismes Autónoms, Empreses Públiques i vincula
des de la Comunitat Autónoma de les IIIes Balears, sempre 
que tenguin parentiu, fins al tercer grau, amb alguna de les 
persones següents: a) el President de la Comunitat Autóno
ma; b) els Consellers o ex-consellers del Govern de la Comu
nitat Autónoma; c) els alts canecs o ex-alts carrecs (Direc
tors Generals i Secretaris Generals Tecnics) del Govern de 
la Comunitat Autónoma; d) els assessors i ex-assessors del 
Govern de la Comunitat Autónoma; i e) els directius i ex

-directius deIs Organismes Autónoms i Empreses Públiques 
de la Comunitat Autónoma. El lIistat relacionara les perso
nes afectades, des del nomenament del primer Govern de la 
Comunitat Autónoma (1983) fins a la data d'aprovació de la 
present Moció. De cada un deIs afectats que s'hi relacionin 
s' indicara nom i lIinatges; relació de parentiu amb el Presi
dent, Conseller, Director General, Secretari General Tecnic, 
assessor o directiu d'Empresa Pública o Organisme Autó
nomo S'hi especificara, a més a més, la data d'adquisició de 
la condició de funcionari o data de contractació. 

2.- El Govern de la Comunitat Autónoma remetra al 
Parlament, en el termini de trenta dies, un llistat on es relaci
onin els membres deis tribunals que hagin actuat en materia 
d 'oposicions, concursos, contractes o qualsevol altra figura 
que hagi implical selecció de persones per accedir a 1<1 funció 
pública é ser conlractade per tr bailar o per assistencia 
tecnica a l'Administració. rga nismes Autonoms o Empre
ses Públique i vinculades de la Comun itat Autónoma. El 
lIistat comprendra les persones afectades, des del nomena
ment del primer Govern de la Comunitat Autónoma fins a 
la data d'aprovació de la present Moció. S'hi detallara el 
nombre de vegades que la persona afectada ha format part 
del Tribunals esmentats. 

3. Els membres deIs Tribunals que hagin d'actuar en 
materia d'oposicions, concursos, contractes o qualsevol altra 
figura que impliqui selecció de persones per accedir a la 
condició de funcionari o ésser contractades per treballar o 
per assistencia tecnica a l'Administració, Organismes Au-

tonoms o Empre es Públiques i vinculades, seran -amb 
excepció del President- escollides per sorteig entre to15 
e ls funcionaris o personal laboral que comple ixin els re
quisits necessaris per formar part del Tribunals esmen
tats". 

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 
volen posar drets, per favor? Gracies, poden seure. 

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? 

27 vots a favor, 29 en contra, a abstenció. En conse
qüencia, queda rebutjada la Moció 4614. 

1 esgotat I'ordre del dia, conclou aquesta sessió . Gra
cies a tots . 


	1747_001
	1747_021
	1747_038

