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1.- PREGUNTES: 

1) RGE núm. 5048/94. de 1 'Hble. Sr. Diputat Antoni Pallicer i Pujol, del Grup Parlamentari SO CIALIS T A, relativa 
a situació en que es troba el Pla de modernilzació de l'oferta complementaria. 

2) RGE núm. 4992/94, de lRble. Sr. Diputal loan Bosco Gomita i Barber, del Grup Parlamentari PSM 1 EEM, 
relativa a traspas de competencies de la Biblioteca Pública de Maó al Consell Insular de Menorca. 

3) RGE núm. 5049/94. de {'Hble. Sr. Diputar Antoni Pallicer i Pujol, del Grup Parlamemari SOCIALISTA. relativa 
a actes per "overbooking" que s 'han aixecal. 
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4) RGE núm. 4993/94, de l'Hble. Sr. Diputat loan Bosco Gomila i Barber, del Grup Parlamentari PSM 1 EEM, 
relativa a tancament d'alguns serveis a la Biblioteca Pública de Maó. 

5) RGE núm. 4994/94, de I'Hble. Sr. Diputat loan Basca Gomila i Barber, del Grup Parlamentari PSM 1 EEM, 
relativa a cobrir places vacants de la Biblioteca Pública de Maó. 

6) RGE núm. 4995/94, de l'Hble. Sr. Diputat loan Basca Gomila i Barber, del Grup Parlamentari PSM I EEM, 
relativa a 1 'ajustada plantilla de la Biblioteca Pública de Maó. 

Il.- PROPOSICIONS NO DE LLEI: 

1) RGE núm. 4495/94, presentada pel Grup Parlamentari PP- UM, relativa a regulació del trlmsit del pon de Sant 
Antoni (Eivissa) . 

21 RGE núm. 4587/94, presentada pel Grup Parlamentari PP-UM, relativa a autorització de lliurament d'excedel1ts 
de la producció de l'albercoc mallorquí a les indústries agroalimentaries. 

3) RGE núm. 4453/94, presentada pel Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a la problemalica de la concessió 
de I'explotació i construcció del túnel de Sóller. 

4) RGE núm. 3444/94. presentada pel Grup Parlamentari MIXT, relativa a reobertura del centre d'acollida infantil 
Pare Huix d'Eivissa. 

51 RGE núm. 3691/94, presentada pel Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a la llengua catalana, idioma 
oficial a la Universíada 1999. 

6) RGE nÚI17 .. 4484/94, presentada pel Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a urgent necessitat de modificació 
del DeC/'et 50/1992, de 30 de juliol, de rehabilitació d'habitatges afectals per l'aluminosi del ciment o per alu'es 
patologies eSlructurals. 5618 

m.- DEBAT DE PRESA EN CONSIDERA CiÓ de la Proposició de Llei RGE núm. 3657/94, presentada pel Grup 
Parlamentari SOCIAL1STA, relativa a credit extraordinari per al pagamenl dels deutes endarrerits del Govern 
de la CAIE per expropiacions. 5622 

IV,- DEBA T DEL DICTAMEN DE LA COMISSIÓ D 'A SS UMPTES INSTITUCIONALS I GENERAL S del Projecte 
de Llei RGE núm 3091/94, relatiu a represel1tació i defensa en judici de l'Administració de la Comunitat 
Autonoma de les Illes Balears. 5630 

EL SR. PRESIDENT: 

Recoinenr;a la sessió . 

11.6) Proposició no de llei RGE núm, 4484/94, presentada 
pel Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a urgent ne
eessitat de modifieació del Deeret 50/1992, de 30 de juliol, 
de rehabilitació d'habitatges afeetats per I'aluminosi del ei
ment o per altres patologies estrueturals. 

Passam a la Proposició no de llei 4484, presentada pel 
Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a urgentnecessitat 
de modificació del Decret 50/92, de 30 de julio], de rehabili
tació d 'habitatges afectats per l 'aluminosi del ciment o per 

altres patologies estructurals. Té la paraula, pel grup 
proposant, la diputada Sra. Barceló. 

LA SRA. BARCELÓ 1 MARTÍ: 

Sr. President, sen yo res diputades, senyors diputats. El 
Grup Socialista presenta avui una proposta que sol'licita 
al Govern la modificació d'un decret de rehabilitació 
d 'habitatges afectats per l'aluminosi del ciment o per 
altres patologies estructurals, basicament per rendibilit
zar al maxim la possibilitat i la rendibilitat d 'aquestes 
subvencions. Amb la signatura d 'un conveni entre l' Ad
ministració de l'Estat i la Comunitat Autónoma, existeix 
a disposició deis ciutadans d 'aquestes illes, 100 milions 
anuals, 50 aportats per part de restat i 50 per part de la 
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Comunitat Autonoma per ajudar a la rehabilitació deis habi
tatges. 

EIs objectius d'aquest conveni són basicament subvencio
nar fins al 60% deis pressuposts quan es tracta d'habitatges 
de promoció pública, subvencionar fins al 40% deis pressu
posts quan es tracta d'habitatges de promoció privada, mar
cant els mÍnims de participació deis particulars que en el cas 
deis habitatges de prom oció privada, que basicament és el 
problema que ens ocupa, sera del 25% del pressupost de les 
obres i en funció del nivell de renda de cadascun d'ells. És a 
dir que el decret, el conveni marca aquests nivells de partici
pació per part de I'Administració, fins a un 40%, amb una 
participació mínima deIs ciutadans d'un 25% d'acord i en 
funció del seu nivell de renda. 

A partir d'aquest conveni, la Comunitat Autonoma havia 
de regular de quina manera s'havien de distribuir, s'havien 
de sol'licitar i concedir aquestes subvencions, tenint en 
compte aquests principis generals. 1 així ho va fer, i aquesta, 
la normativa que regula la concessió de les ajudes establertes 
en aquest conveni, estableix o introdueix, a partir deis objec
tius generals establerts al conveni i que hem assenyalat, intro
dueix basicament límits. LÍmits que fan referencia, quan 
parlam d'habitatges de promoció privada que es finan<;ara, 
com s'assenyala al conveni general, fins al 40% del pressupo
st global, amb un límit maxim d' 1 milió de pessetes quan es 
tracta de famílies, quan els ingressos ponderats de la unitat 
familiar del propietari siguin inferiors a 3,5 vegades el salari 
mÍnim interprofessional. 1 marca a la vega da dos altres lí
mits de 800.000 i de 600.000 pessetes, quan els ingressos 
familiars són superiors a aquestes quantitats. 

Per que es limiten les quantitats que hauran d'ajudar al 
pressupost familiar a rehabilitar els habitatges? Creien els 
membres del Govern que no tendrien suficients recursos per 
a totes les soHicituds que hi podría haver? No. L'execució 
feta per part del Govern, en aquests darrers anys, demostra 
que no s'han gastat tots els doblers disponibles. L'any 92, 61 
milions, I'any 93, 85 milions, I 'any 94, fins fa poques coses, 
74 milions. Pero no només és el fet que no es gasten tots els 
doblers disponibles, els límits imposats pel Govern amb 
aquest decret que discutim, juntament amb la gestió propia 
del Govern, sempre fluixa quan tocam els controls, permeten 
o han permes, una distribució totalment injusta de les sub
vencions concedides, on els criteris semblen ser no com es
tirar els doblers perque arribin a tothom i fer-los, més ren
dibles, sinó que demostren, per una banda, aquests criteris 
aplicats pel Govern, quan es tradueixen a les subvencions 
donades, quan es tradueix en gestió concreta, sembla ser que 
en la majoria de casos i per una banda, el criteri basicament 
és la gasiveria del Govern. Una gasiveria que incompleix, fins 
i tot la propia publicitat que el Govern fa i que incompleix 
el propi decret que discutim. 

A grans pagines deis mitjans de comunicaclO, a<;o sí, 
gastam molt en publicitat, pagines senceres, ens trobam "Pla 
d'ajuda, 40% del valor total del pressupost de reforma o I 
m ilió ele pessetes per habitatge. segolls ingressos declarats "; 

el 40% o 1 milió de pessetes segons ingressos. No fins a 
un 40%, 40%. Quan veim quines són les subvencions 
donades, no és que arribin al 40%, és que el 51 % de les 
subvencions donades per aquest govern, no arriben al 
5% del pressupost. El 51 % de les subvencions donades 
no arriba al 5% del pressupost. En casos increibles, de 
donar subvencions del 0,8% del pressupost, 87.000 pes
setes, no és que arribin a cap IÍmit de 600.000, de 
800.000 o d'l milió, donen una subvenció de 87.900 
pessetes a una sol, licitud de 10 milions de pessetes. Es a 
dir que tampoc no hi ha els límits del 30%, del 20% o 
del 40% del pressupost. 

Es a dir que ens trobam amb moJtes subvencions, el 
51 % de les subvencions on no s'arriba a subvencionar ni 
el 5% del pressupost i que tampoc no s'arriba als ma
xims establerts pel decreto Tan sois un 12,8% de les 
subvencions donades, perdó un 20% de les subvencions 
donades, un 20%, compleixen el decret del Govern, amb 
els maxims de 600, de 800 o d' 1 milió de pessetes, res
pecte de pressupost presentat d'acord amb renda. 

Per tant, a més de fer una publicitat totalment incor
recta que clóna peu a crear una publicitat falsa o enga
nyosa, tampoc el Govern no ha complert els seus propis 
criteris. Pero no només és que a molts de sol'Jicitants 
se'ls do ni unes subvencions que no arriben al 5%, és 
que, a més, la manca del control del Govern permet 
subvencionar amb 4 milions de pessetes el mateix pres
supost, presentat de diferents maneres. 

Per tant, creim que és totalment injust establir aquest 
sistema de subvencions que el Govern ni tan sois com
pleix el seu decret i que, a la vegada, incompleix total
ment la publicitat que es dóna, a més de no gastar tots 
els fons disponibles com perque se solucioni aquest 
problema. Existeixen recursos suficients, per tant, per 
possibilitar majors ajuts i rendibilitzar així al maxim 
aquestes subvencions. Per tant, feim una pro posta molt 
concreta, augmentar fins a 2 milions de pessetes el ma
xim a que poden arribar les subvencions i, sobretot, 
posar un límit a la gasiveria del Govern, és a dir, posar 
un mÍnim de subvenció a cada pressupost, d'un 20%. 
Creim que els recursos seran suficients, la gestió millo
rara i, sobretot, s'evitaran greuges comparatius de sub
vencionar amb un 0,8% a un ciutada i, per altra banda, 
superar-se en quantitat a altres. Creim que a<;o és to
talment incorrecta i crec que és deure de tots intentar 
solucionar aquests desajustaments que es poden produir 
en la gestió quan s'ha plantejat un decret que potser no 
es va fer prou correctament. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Barceló. Altres grups que vulguin inter
venir? Pel Grup Parlamentari MIXT, Sr. Peralta, té la 
paraula. 
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EL SR. PERALTA 1 APARICIO: 

SÍ, gracies , Sr. President. Senyores i senyors diputats, 
molt breument, per dir que pot ser que algunes de les afir
macions que s'han fet per part de la Sra. Barceló siguin 
ajustades a la reaJitat, que de vegades les ajudes que es donen 
no són del tot suficients, si bé jo pel que tenc entes, també 
hi ha unes des peses que són també molt curtes per poder 
desenvolupar aquests tipus d'ajudes, i hem de tenir en 
compte que a~o es fa com ella mateix diu o el mateix grup 
seu diu en un escrit, en l 'escrit de la proposició no de lIei, es 
fa mitjan~ant uns convenis amb el Ministeri d'Obres Públi
ques i Transports. 1 realment, vull dir, la part que posa el 
ministeri em sembla que també és molt insuficient, en tot 
cas del que es tractaria seria que s'arribés a acords perque es 
pogués ampli ar. De totes formes, jo crec que en els moments 
actuals ja cada vegada és manco el nombre d'afectats que hi 
ha en aquest sentit; no he vist les darreres estadístiques, pero 
les darreres, darreres que s'han fet, pero les darreres que van 
ser publicades, evidentment havien estat molts, perque en un 
principi es varen detectar bastants de casos, pero cree que ja 
s'han produi't moltes obres de reparació i que en aquests 
moments no és una cosa que afecti en excés una gran quan
titat d 'afectats. 

En definitiva, dir que pel que respecta a aquesta proposi
ció no de lIei, no sé el que fara la resta del Grup Mixt, en 
aquests moments, perque jo supos que hi haura postures 
diferents, pero en principi, dir que no donaré el meu suport 
a aquesta proposició no de lIei . Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Peralta. Grup Parlamentari PSM i EEM , Sra. 
Vadell, té la paraula. 

LA SRA. VADELL 1 FERRER: 

Gra.cies, Sr. President. Aquesta proposició no de lIei, hem 
interpretat de la lectura i de la intervenció de la Sra. Barceló 
que del que es tracta és de gastar els doblers que vénen en 
ajudes. Aquest problema que es va produir fa bastants d'anys 
per un defecte de fabricació d 'un determinat ciment pensam 
que és un problema a extingir , per tant , pensam que com 
més aviat es puguin solucionar tots els problemes de pato
logies que hi ha actualment, més aviat s'erradicara. El decret 
que la conselleria va fer, efectivament dóna uns límits d'aju
des d' 1 milió de pessetes per a les rendes més baixes i un 
maxim de 600.000 pessetes quan la renda de la unitat famili
ar sobrepassa els 5,5 milions de pessetes. No ens sembla 
malament que es vagi augmentant la dotació maxima per a 
ajudes, perque en moltes ocasions una reparació d 'estructura 
és bastant més grossa que les ajudes que es poden donar 
segons el decret. Ara, el que creim molt important és establir 
uns mínims, perque després la discrecionalitat del Govern 
pot fer que, segons quines ajudes siguin ridícules en compa
ració al pressupost, en canvi, d'altres , el mÍnim , com que no 
11 'hi ha, es pot fixar segons el criteri del que valora en aquell 
llloment l'obra. El nostre grup donara suport a aquesta pro-

posició no de Ilei, i esperam que Ji doni suport, sobretot, 
el grup majoritari, per fer front a un problema i, d 'una 
vegada per a totes, acabar amb aquest problema que 
posa en perill no només les estructures deis habitatges 
sinó les persones que hi viuen. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

EL SR. HUGUET 1 SINTES: 

Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Bones 
tardes. Sra. Barceló, analitza, a partir de no sé guines 
dades, una situació, crec, d'una manera incorrecta . Li 
vull recordar que quan es firma aquest conveni amb el 
Ministeri d 'Obres Públiques i la Conselleria el 'Obres 
Públiques del Govern Balear és cerca, de qualque ma
nera , ajudar a restituir aquells habitatges que tenen 
patologia estructural per a aquells col'lectius la situació 
economica deis quals no els permet fer front a les des pe
ses sobrevingudes. És a dir, hem de centrar aquestes 
ajudes a aquest ambit social. 1 a partir el 'aquí, en un 
50%, 150 milions cada administració, durant tres anys, 
i el 92 es comem;a molt tard, perque quan es firma el 
cónveni ja és el darrer dia de maig, i després ( ... ) no hi 
ha actuació, efectivament, es produeixen una serie -s'ha 
de fer una campanya, s'ha de fer publicitat, perque sinó 
ningú no ho demanara- i es produeixen les primeres 
ajudes. 

Les ajudes, que s'estructuren per habitatges de titula
ritat o promoguts per entitats públiques o per particu
lars, i en les públiques, que tenen uns límits bastant alts, 
en funció que qui ho demana sigui un subjecte passiu 
públic o no, hem tingut, al lIarg deis anys, el següent 
resultat: l'any 92 es varen tramitar 99 expedients, amb 
65 'ajudes que arriben el 45% de l'import del pressupost, 
7 expedients amb el 30% del pressupost, i 3 expedients 
amb un 20%. L'any 93 , de 210 expec1ients, 163 tenen el 
40% del pressupost, 14 el 30% i 6 el 20%. 1 el 94, amb 
el que va d'any, de 179 expedients de sol'licitud, 139 
rebran el 40% , 9 el 30%, i 2 el 20% . Com poden veure , 
senyores i senyors diputats, aixo contrasta moltíssim 
amb el que ha dit la Sra. Barceló que el 51 % deIs 
sol 'licitants només havien rebut un 5% . Ens ho haura 
d'explicar -perque jo, aquí, només hi puc posar imagi
nació- com li surten aquests comptes. Jo tenc por que la 
Sra. Barceló mira el gue s'ha pagat, i dividir-ho pel 
número d 'expedients. Un per un el que han cobrat, Sra. 
Barceló, pero és que es veu que voste no s'ha lIegit bé 
el decret, i una cosa és el 30% que es paga quan s'inici
en les obres, i una altra és la subvenció concedida. La 
subvenció concedida, de la qual el 70% no es paga men
tre no hi ha un certificat de finals d 'obres. Aguest és un 
tema que ens ha d'aclarir. 
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Segon extrem, o segona qüestió de les que voste planteja, 
com a criteri de mesquinesa. Incompliment, manca de con
trol. Miri, la documentació es controla. Abans d 'iniciar 1 'obra 
hi ha un inspector que hi va, visita l'habitatge per veure si té 
patologia. Quan s'han fet les obres es fa una altra inspecció 
per veure si s'han fet o no les obres. Finalment, el control 
administratiu sobre l'expedient. Quatre controls. Jo no sé si 
a voste -perque varem veure, el mes passat, fa uns dies, a 
una publicació als mitjans de comunicació, que voste deia, i 
crec que aquí ha insimiat alguna cosa, encara que no ho ha 
acabat d 'explicar- que havÍem repetit un mateix pressuposts 
a quatre germans. No ha parIat aquí de quatre germans, 
pero és una de les qüestions que sembla que l'ha duita a 
voste a pensar que no hi ha control. M'he interessat per 
aquesta qüestió, és un projecte, un edifici en el qual els qua
tre habita tges són de quatre propietaris que són germans i 
que, d 'acord amb el decret, tenen dret a una part igual per 
hom de subvenció per a la reparació de la pato logia deis 
edificis que tenen les bigues fetes a la mateixa epoca i que 
tenen patologia. Només basta ser un poc ben pensat, i si no 
es vol ser ben pensat , fer un poc més de feina i mirar l'exte
rior. Ja no li hagués sortit aquesta falta de control i criteri 
que voste -ho diu a la premsa- i, després aquí. també ho 
diu. Un poc de bona fe. 

J després ve i ens diu un 20% . Mínim un 20% a tothom 
que ho demani .. Per favor, ha de fer números. Miri, un 20% , 
i un mÍnim de 2 milions de pessetes, és una regla de tres, si 
de cada cent en donen 20, i hem de donar 2 milions, que he 
de tenir de pressupost? Deu milions de pressupost, no im
porta ser matematic. Deu milions de pressupost de recupera
ció d ' una patologia el 'un eclifici de fa 20 o 25 anys -perque 
aquestes qüestions el'aluminosi són ele 20 o 25 anys-, quin 
valor té I 'habitatge? També és facil de calcular. 1 li sortira, 
en quasi tots els casos, per un exemple de 100 metres, habi
tatges que en valor de venda actual tenen menys del valor del 
pressupost de reparació. Qualsevol sap que quan el 50% de 
la reparació, perdó, qua n la reparació és el 50% del valor , 
aixo és diu un habitatge en estat ruú1ós. Per tant, I'expedi
ent no és de patologia, sinó de ruí'na, amb unes conseqüen
cies jurÍdiques molt diferents . 

Només que hagués fel aquests números se n 'adonaria que 
no és qüestió de mesquinesa, és qüestió que no es podrien 
sol, licitar, perque precisament -i ho ha dit el Sr. Peralta
aquests edificis són antics, i les reparaeions són reparacions 
que oscil'len amb uns pressuposts ( ... ). Així, dones, el que 
hem de garantir, que és el que ha fet el Govem, és que 
aquelles persones que tenen salaris per davall de 2,5 milions 
tenguin el percentatge més alt i, com a mínim, 1 milió de 
pessetes. El que hem de garantir és que, si estan entre 2,5 i 
3.250.000 més o manco , tenguin, com a mínim, 800.000 
pessetes per reparar el seu habitatge. Si tenen sous més alts, 
si tenen ingressos més alts, tenguin garantit, com a mínim, 
600.000 pessetes. Jo crec que aixo és política social , i no han 
de tenir vergonya de reconeixer que, en política social, ¡'e
xemple i la practica és més educativa, la el'aquesta banda 
que la de vostes, que soIs no han fet números . Moltes graci
es. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Huguet. Pel tom de replica, la Sra. Bar
celó té la paraula. 

LA SRA. BARCELÓ 1 MARTÍ: 

Gracies, Sr. President. Sres. Diputades, Srs. Diputats. 
Sr. portaveu del Partit Popular. Com a mÍnim, el Go
vern, li passi la mateixa documentació que ens dóna a 
nosaltres. Mai no m 'hagués pensat que fos una persona 
tan indocumentada. La Conselleria d 'Obres Públiques, 
arrel d 'una sol'licitud nostra, expedient per expedient, 
nom i llinatges, població de cadascuna de les persones, 
ens estableix quin és el pressupost sol'licitat i quin és el 
cent per cent de la subvenció donada. Cent per cent, cas 
per cas ele tots els anys. Aixo, nom per nom, persona 
per persona, comprovat amb gent que ha rebut aquests 
doblers, gent que ha rebut, i acabat I 'expedient, al 0,8% 
del pressupost que va demanar, que són 80.000 pessetes 
sobre un pressupost de 10 milions. 1 aixo no quadra amb 
cap de les limitacions imposades, amb cap, i, per tant, 
primer de tot, per sortir aquí, vagi amb els papers acla
rits, i amb els números donats pel Govern, persona per 
persona, cent per cent de les subvencions donades amb 
relació al pressupost, hem d 'assenyalar que el 51 % d 'a
questes subvencions no arriben a cobrir el ~% del pres
supost sol·licitat. El 51 %, i només un 20% arriben als 
Iímits fixats, d'un milió de pessetes o el 40% del pressu
post, un 20%. Persona per persona, cent per cent de les 
subvencions. Aixo per una banda. 

Per altra banda, publicitat del Govern -em sembla 
molt bé que el Govern faci publicitat, quan ja acaba el 
pla, perque aquesta és de I'octubre el'enguany, pero que 
faci una publicitat quan toca, i que no digui que els 
donen el 40% del pressupost que presenten, o un milió 
de pessetes, perque en el llistat que tenim aquí hi ha 
moltes xifres de 69.000 pessetes, 89, 87, 87 .. . Aixo són 
les subvencions que donen i no un milió o un 40%. 
Aquí hi manca: fins a. La publicitat la fam malament, 
li agradi o no li agradi . 

Pero hi ha més coses . No es gasten tots els doblers 
que poden gastar-se provinents de l'Estat. No els gasten . 
Estam a unes xifres per davall de la despesa que l'Estat 
ens possibilita. Pero, ciar, com que són unes ajudes que, 
el que hi posa l 'Estat ho ha de posar la Comunitat Au
tonoma , aixo ja és una altra historia . Per no posar vos
tes, limiten les quantitats. Perque ele doblers n 'hi ha, els 
gastin. 

El que esta clar és que per a la majoria, per al 51 % 
de la gent, demanar una subvenció, evidentment, és 
perdre el temps, perque és tota lment insuficient. 

Respecte del cas deis quatre germans, li he de dir que 
aqul SI que seria ruina, si fossin quatre cases diferents. 
El pressupost serien 150 milions de pessetes. Aixo ja 
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seria ruina total, i, a més, se sap quina és la caso És el ma
teix pressupost presentat quatre vegades. Per tant, també 
convendria que, de tant en tant, miras per on van els tirs, 
guines són les quanties i quins són els edificis, perque no es 
cregui que qua n dei m les coses les deim perque no les conei
xem. 

Per tant, creim que el Govern Balear té una deficient 
gestió en les possibilitats que aguests doblers arribin a les 
illes. Tenim una mala gestió en les possibilitats d'ajuts que 
poden arribar als ciutadans, i que la gestió gue en fa permet 
que hi hagi unes diferencies considerables entre uns i altres. 
A uns se'ls dóna molt poc, i a altres se'ls dóna molt, al mar
ge de complir la mateixa seva normativa. Com a mínim, la 
compleixin vostes, i don in a la gent els límits d'ajudes que 
vostes regulen. Pero els límits només serveixen per a un i 
no serveixen per als altres, i aixo és el que aquí voldríem 
que es corregís. 

Com corregir-ho? Com a mínim, que es garantís que un 
20% del pressupost presentat, es donas a l'administrat. Per
que aq uest era el sentit del conveni, que es podia arribar a 
ajudar als ciutadans fins a un 40% del pressupost que s'aju
dava. Nosaltres, soIs, demanam que es garanteixi el 20% a 
tothom, perque a uns no se'ls doni el 40 i als altres se'ls doni 
el 0,8. 1 aquests són els nombres, aquests, únics, el 0,8%. El 
51 % <:le les ajudes, amb nom i llinatges, no arriba al 5% del 
pressupost que es presenta. Comprovat en casos concrets de 
gent que ha rebut 67.000 pessetes, d'un pressupost d'onze i 
dotze milions de pessetes. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra . Barceló. Intervencions en contrareplica? Sr. 
Huguet, té la paraula. 

EL SR. HUGUET 1 SINTES: 

Moltes gracies, Sr. President. Sra. Barceló, voste és allo 
d'arribar a una pedra, ensopegar i continuar. Aquestes ajudes 
estan en funció de les disponibilitats economiques ele la uni
tat familiar, i venir aquí a predicar el que voste predica és 
renunciar al que cap Govern no pot renunciar. Voste, com 
que esta alliberada de responsabilitats de Govern, pot venir 
aquí a fer aquesta demagogia. Els doblers són per ajudar a 
aquells que no arriben a tres vegades i mitja al sou mínim 
interp¡:ofessional. EIs nombres, aquest 51 % al 5% són nom
bres que voste fa i que no ten en res a veure amb la realitat. 
No li tornaré a dir el que li he dit abans. Pot ser que hi hagi 
gent -perque els límits, tant al conveni com al decret, són de 
maxim- que rebi petites quantitats, pero la culpa no la té ni 
el decret ni el conveni, ni la falta de doblers. La té que els 
seu sou és el que és i esta per damunt. 1 si voste no esta 
d 'acord que hi hagi una justícia distributiva en aquestes 
ajudes, el que ha de fer és pujar aquí i no fer demagogia i 
dir-ho, que vol que es distribueixin per igual a tots. 

Jo he de pensar una altra cosa: que voste no ve aquí a 
emprar aquest decret, intentant una millora per a la societat 

d'aquells que són més desfavorits, sinó que el que voste 
pretén, com s'ha vist en alguna altra de [es intervencions 
al llarg d'aquest matí, en aquest Parlament, és fer polí
tica de partit, fer proselitisme, intentar defensar una 
imatge del seu partit que no és pot defensar. Jo crec, 
Sra. Barceló, que allo que diuen deis conversos, que són 
qui més han de demostrar com defensen un partit, voste 
i algun altre membre del seu grup, la tenen molt apresa. 
Vostes pretenen que els valorin dins el seu partit, i no 
els importa jugar amb una cosa tant important com és 
l'habitatge digne, amb els termes defensats per la Consti
tució, i la justa distribució deIs fans públics per les aju
des als ciutadans que no poden, amb el seu sou, reparar 
la patologia que ten en a casa seva . Gracies, Sr. Presi
dent. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Huguet. Acabat el debat passarem a la 
votació. 

Senyores i senyors diputats que voten a favor de la 
proposició no de llei, es volen posar drets, per favor? 
Gracies, poden seure. 

Senyores i senyors diputatsque voten en contra? 

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? 

22 vots a favor, 28 en contra, 5 abstencions. Queda 
rebutjada la proposició no de llei 4484. 

111.- Debat de presa en consideració de la Proposició 
de Llei ~GE núm. 3657/94, presentada pel Grup Parla
mentari. SOCIALISTA, relativa a credit extraordinari 
per al pagament deIs deutes endarrerits del Govern de 
la CAIB per expropiacions. 

Passam ara al tercer punt de 1 'ordre del dia d 'avui, 
que és el debat de presa en consideració de la proposi
ció de Ileí 3657, presentada pel Grup Parlamentari SO
CIALIST A, relativa a Cl'edit extraordinari per al paga
ment deIs deutes endarrerits del Govern de la Comunitat 
per expropiacions. Passam. en primer lloc, al tom a 
favor de la proposta. Té la paraula la Sra. Barceló. 

LA SRA. BARCELÓ 1 MARTÍ: 

Sr. President. Sres. Diputades, Srs. Diputats. Ara 
veurem on és la justícia del Govern del Partit Popular, 
deIs membres del Partit Popular que donen suport a 
aquest Govern, veurem que saben de justícia social i de 
pagament de deutes. Convé que se'n vagin perque, evi
dentment. a més d'un li hauría de caure la cara de ver
gonya. 

(Remar de veus) 
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Sí, és aixÍ. Segons les dades que el Govern de la Comu
nitat Autónoma d'aquestes illes ha facilitat al Grup Socialista 
perque així ho varem demanar, la Corpunitat Autónoma, el 
Govern d'aquesta Comunitat Autónoma deu als propietaris 
afectats per les expropiacions en obres de carreteres un im
port superior als 4.500 milions de pessetes, quantia que es 
veu augmentada, día a dia, per I'acumulació deIs interessos 
de demora que aquest deute genera. AIguns deIs afectats 
esperen el pagament deis seus bens o drets expropiats des de 
I 'any 1987, cosa que canstitueix, indubtablement, una extrali
mitació de poder que provoca la indefensió deis ciutadans 
davant una actuació d 'aquest Govern arbitraria i abusiva. 
Mitjan<;ant el mecanisme de no pagar els preus justs de les 
expropiacions als ciutadans expropiats, aquests esdevenen 
finan¡;adors involuntaris de la Comunitat Autónoma a costa 
del seu patrimonio 

(El Sr. Vice-president primer subslÍweix el Sr. President en 
la direcció del debat) 

EL SR. PRESIDENT: 

Sres. i Srs. Diputats. Pregari a si[enci , per favor. Continui·. 

LA SRA. BARCELÓ J MARTÍ: 

Convé que ho escoltin-, pe~que tenen finan¡;adors invo
luntaris, que els financen les obres. Aquesta actuació de 
I 'administració, evidentment, afecta els interessos económics 
deis ciutadans i, en qualsevol cas, és una situació que atenta 
clarament contra qualsevol principi de justícia. 

La proposta de Ileí que feim avui aquí els socialistes vol 
solucionar aquesta injustícia mitjan<;ant I'habilitació d'un 
credit extraordinari a I'executiu, per tal que dins un termini 
el més rapid possible, acabi amb aquesta situació. No és, de 
cap de les maneres, una lIei que incrementi la despesa públi
ca. El deute és exactament el mateix. L'únic que canvia és el 
titular creditor. Enlloc de ser-ho els ciutadans que, voluntari
ament, evidentment. no ho són, a més que aquests ciutadans 
ja veuen minvat el seu patrimoni sense desitjar-ho, i es veuen 
for<;ats a finan <;ar les activitats de la Comunitat Autónoma, 
amb uns interessos que esta n per baix els interessos de la 
banca , els interessos del mercat, volem o proposam que 
aquests creditors siguin els intermediaris financers legals o bé 
estalviadors vo[untaris, sempre que, a canvi d'una remunera
ció acceptada per les dues parts, que donades les c-aracterísti
ques avantatjoses d'endeutaments de les administracions 
públiques, si ho negocien bé, tampoc no suposara un aug
ment en la carrega deIs interessos. 

Així, amb la lIei que presentam volem reparar una injus
tícia i, a la vegada, regularitzar, treure a lIum el deute públic 
no reconegut mai. 1 feim així donar transparencia a aquest 
deute que la Comunitat Autónoma té amb ciutadans, peró 
que no surt als comptes. 

La quantia autoritzada al Govern per endeutar-se és un 
límit maxim, ele 4.500 milions de pessetes . Basicament per-

que en molts de casos no esta, sois, determinat el preu 
just perque, evidentment, no només és un problema de 
manca de recursos económics. També va quedar molt 
ciar en la sentencia que el primer dia que varem parlar 
d'expropiacions, varem assenyalar que existeix una ges
tió totalment negligent per part del Govern de la Comu
nitat Autónoma quan és hora de tramitar uns expedients 
que tenen uns interessos clars sobre els ciutadans. 

1 hem de recordar la famosa sentencia on s'assenyala
va i es condemnava el fet que unes obres que havien 
estat ocupades a l'any ]988, a l'any 1993, encara estava 
pendent l'inici de l'expedient del preu just. De I'any 88 
que s'ocupa, a l'any 93 encara han de comen<;ar l'expe
dient per valorar el preu just. Yull dir que no només és 
qüestió de manca de recursos económics o de tenir un 
deute amb els administrats , sinó que també és una qües
tió d ' una negligencia total en el que fa referencia a la 
gestió de [a Conselleria d 'Obres Públiques. 

Per aixó demanam -i passam ja directament al text de 
[a llei- que s'aprovi la dotació d 'un credit extraordinari, 
dins l'estat de despeses deis pressuposts generals de la 
Comunitat Autónoma per a 1994, per un import de 
4.000 milions de pessetes, habilitant-ne la corresponent 
partida, amb el tÍtol de pagament d 'expropiacions en
darrerides, !lei credit extraordinari 1994. 

Demanam que, amb aquest credit aprovat, es destina 
exclusivament al pagament deis deutes deis preus justs 
acordats, determinats pels jurats provincials d'expropia
ció o assenyalats per sentencia judicial, demanam que es 
paguin els preus just no resolts per acord o sentencia, 
fins al límit de conformitat, segon disposa la vigent llei 
d'expropiacions for<;oses, i que es paguin els interessos 
de demora pendents, 1.600 milions de pessetes en inte
ressos de demora. 

Perque ja assenyalen, i han dit moltes vegades que, 
com que aixó és molt complicat, i s'ha d'anar als tribu
nals, i nosaltres volem pro posar acabar amb els tribunals 
deis preus just, i coses d 'aquestes -aixó és que el retarda 
el fet que s'hagin de pagar aquests deutes-, evidentment 
la Ilei d 'expropiació for<;osa permet arbitrar mecanismes 
per pagar la part que hi ha acord entre les dues adminis
tracions de manera directa, i es deixi pendent de paga
ment una part a I'espera que hi hagi resalució. Peró 
mentrestant, si es paga una part el perjudici económic ja 
no és tan greu per als administrats, i els interessos tam
poc no són tan elevats, perque després el deute just es 
fa a una part molt concreta. 

Peró em creguin que el fet que no es paguin aquests 
deutes no és només per aquesta manca de recursos 
económics -que és certa-, i que ajuda a la Comunitat 
Autónoma a amagar part del deute que té -i en aixo 
tenim experiencies d'amagaments de deutes de moltes 
maneres, en aixó són experts. Peró no només es aquest 
amagament del deute, aquest no pagar, aquest deixar de 
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pagar als ciutadans -perque es paguen uns interessos baixos-, 
aquest no preocupar-se del perjudici que suposa aixo als 
"citÍtadans, sinó també, repetesc, és la mala gestió, la molt 
mala gestió, la negligent gestió d'una Conselleria d'Obres 
Públiques que es nega a tramitar els expedients que fan refe
rencia als interessos deIs ciutadans, que deixa de resoldre en 
benefici deIs ciutadans. Una administració, totes les adminis
tracions, estan al servei deIs ciutadans per administrar el 
millor possible els seus interessos coHectius. Evidentment, 
I 'actuació del Govern en aquest deute existent, en expropiaci
ons i en interessos de demora, evidentment, demostra quina 
és la gestió, I'esperit del Partit Popular quan governa les 
institucions. 

Se'n riuen deIs ciutadans, del deute que tenen i de totes 
les preocupacions. 1 varen sortir aquí després a desqualificar 
els portaveus de torn de ['oposició, assenyalant que sempre 
hem de dir el mateix. Continuarem dient el mateix, fins que 
paguin, encara que haguem de sortir aquí 50.000 vegades. 
Continuarem demanant que paguin el deute que tenen. Con
tinuarem demanant que la gestió de la Conselleria millori, 
que es tramitin els expedients com toca, que es pagui la part 
que ja poden pagar immediatament, i que no s 'esperi per 
arribar a pagaments de mutu acord, no de tribunal, que es 
pagui quan toqui. Continuarem pujant aquí moltes vegades, 
perque aquesta és la nostra feina, el control del Govern i, 
sobretot, la defensa deIs interessos deis ciutadans que, la 
veritat, amb vostes, estan en males manso Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Barceló. Per part del PSM ] EEM, perdó, 
per part del Grup MIXT, pel torn d 'intervencions a favor de 
la proposta, té la paraula el Sr. Pascual. 

EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS : 

Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Encara que sembli 
estrany Unió Mallorquina votara a favor d'aquesta proposi
ció de lIei . Ho die per l'estranyesa de la presidencia . 1 vota
rem a favor perque cree que és una injustícia que no es 
pagui més aviat. Hi ha algun diputat que riu, pero bé. Jo 
pens que si es donen més de 4.500 milions de pessetes -i n 'hi 
ha prevists 800- i sobre aquests 4.500 milions encara no hi ha 
els interessos, 1.000 pessetes per interessos, en els pressu
posts , vol dir que no fan comptes pagar tampoco Vol dir que 
hem ele continuar ocupant terrenys i no pagant als expropi
ats. De moment. Evidentment, qualque dia cobraran. Tal 
vegada qualque dia cobraran algun deis seus hereus. 

Aquí tal vegada se sortid -perque .ia han sortit altres 
vegades- dient que el Govern de l'Estat també feia aixo. La 
intervenció, dies passats, del Sr. González Ortea, dies pas
sats, va treure exemples que el Govern de l'Estat també 
pagaya malament. Molt bé. No és cap excusa aixo, perque 
pagui malament el Govern d'aquí. No es cap excusa. Arnés, 
tal vegada, segons vostes el Govern ele l 'Estat devia pagar 
malament perque és socialista. i els conservadors, com que 
estimen la propietat privada, han de pagar aviat. Nosaltres, 

Unió Mallorquina, volem que es pagui aviat i per tant, 
tal vegada, hi ha una sorpresa i s'aprova aquesta lleí. 

També vull fer algunes significacions respecte del seu 
contingut. En primer lloc, és molt important parlar que 
els 4.000 milions de pessetes són un maxim. Si pro pera 
la presa en consideració d 'aquesta proposició de Ilei, 
estudiarem amb més calma si s'ha de modificar, a través 
d'una esmena parcial, aquest número de 4.000 milions 
o no s' ha de modificar, a I'alta o a la baixa. Evidentment 
ho estudiarem. Pero aixo, en qualsevol cas, és objecte 
d'esmena parcial i no de totalitat. 

L'exposició de motius també parla que la totalitat del 
deute no correspon a expedients endarrerits. Haurien de 
tendir que hi hagués ... Evidentment, si no hi hagués 
ocupació deis terrenys no es podrien fer les car reteres, 
haurien d'esperar molt més, es retardarien, pero una 
vegada feta aquesta ocupació s'ha d'intentar, el més 
aviat possible . fer el pagamento 

Pe!' acabar, vull ressaltar una altra cosa que figura en 
aquesta exposició de motius, que és una injustícia que 
els ciutadans que es veuen afectats per una expropiació 
i que perden una propietat que no volen perdre, normal
mell~ -és perque no els queda més remei-, encara hagin 
á'esperar i hagin de cobrar uns interessos que estan per 
elavall els interessos del mercat perque, a més, d 'aquests 
ciutadans segur que n'hi ha algun que té credits per fer 
front a les seves obligacions. No és només que tengui 
doblers en el banc, sinó aquells que tenen credits i que 
els han ele pagar, evidentment, a un interes molt més 
car, i que vegin com els doblers que els deu l'Estat no 
els recupera i li dóna un interes que és baix. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies. Sr. Pascual. Pel torn a favor, pel PSM 1 
EEM, té la paraula la Sra . Vadel!. 

LA SRA. Y ADELL 1 FERRER: 

Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Fa unes 
poques setmanes, el portaveu del nostre grup, el Sr. 
Sampol, dei a des d 'aquesta mateixa tribuna, dirigint-se 
a I'equip de Govern, al Partit Popular, paguin el que 
deuen. Fa moltes vega des que deim el mateix, paguin el 
que deuen. En el tema d'expropiacions de terrenys per 
a construir carreteres, tots els grups de 1 'oposició ja ens 
hem sucat el cervell per dur tota casta de proposicions 
per veure si el tema s'arriba a resoldre, i sempre hem 
trobat una actitud molt tancada, per part de l 'equip que 
governa, de no voler resoldre aquest tema. S'han presen
tat proposicions no de llei, s'han presentat mocions, en 
el debat de pressuposts també s'han presentat es menes 
i, evidentment, els 800 milions que hi ha pressupostats 
per al pagament d 'expropiacions no resolen aquest pro
blema, ni molt manco. 
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S'ha dit en moltes ocasions la injustícia que es produeix 
als ciutadans. Ningú no vol que li prenguin un bocí de terra, 
pero el que ningú no vol, tampoc, és que estiguin sis anys 
sense pagar-li. Hem vist als mitjans_de comunicació, molt 
recentment, que els veinats de Marratxí -per posar un 
exemple, només- es queixen perque els paguen el metre 
quadrat a 355.000 pessetes, després de sis anys d'estar sense 
saber -355 pessetes metre quadrat, valgui la rectificació, 
supos que no hi ha cap mina d'or en el subsol a Mallorca
quan cobrarien, i deis ·interessos no en parlen. Tornarem a 
parlar de l'estat d'indefensió d'aquestes persones perque 
molts d 'ells -i fa llastima llegir aixo a la premsa, pero és que, 
en realitat és aixÍ. Diu aquest retall de premsa que duc que 
molts deis veinats afectats de Marratxí sobrepassen els 65 
anys, i es lamenten d'haver perdut els seus doblers, i no 
haver-los rebut més prest perque ja no podran cometre les 
obres de reforma que, tal vegada, haurien fet després d 'ha
ver-los pres el seu bocí. Els seus hereus, tal vegada, algun 
dia ho faran. 

Veim que a Eivissa es queixen del mateix, que les valora
cions són a la meitat de preu del valor cadastral d'aquestes 
finq ues i, per no posar més exem pIes -que n 'hi ha sovint 
sovint- el nostre grup vol dir que esta totalment d'acord amb 
aquesta proposició de Ilei que ha presentat el Grup Socialista 
en tots els seus termes. Se su posa que si es pren en conside
ració aquesta proposició, en ponencia es podran esmenar 
alguns termes, perque tendrem molta més informació per 
poder veure, exactament, quin és el muntant total que es 
podria pagar actualment. Hem sentit dir al portaveu del 
Partit Popular, en diferents ocasions, que no es poden pagar 
immediatament els deutes, que no es podien acceptar les 
proporcions que feien en un termini concret de temps. per 
pagar-les perque era il·legal. Creim que després de sis anys 
d 'expropiar ja han passat tots els terminis possibles' perque 
es pugui fer front a aquests pagaments. 

En definitiva, la nostra posició a favor esta ben concreta
da i, realment, nosaltres sí volem que es prengui en conside
ració aquesta proposició de llei . Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Vadell. Pel tom en contra, per part del 
Grup Popular PP-UM, té la paraula el Sr. González Ortea. 

EL SR. GONZÁLEZ 1 ORTEA: 

Gracias, Sr. Presidente. Sras. y Sres. Diputados. Trataré 
de tener un debate sereno sobre este asunto, pero no puedo 
evitar empezar por pedirle, Sra. Barceló, por favor, que no 
diga que nos reímos de los ciudadanos. Es cierto que usted 
miró para mí y yo me estaba riendo de una cosa que otro 
diputado me decía y que no tenía nada que ver con el asun
to. Por favor, no nos reímos de los ciudadanos ni de sus 
proposiciones de ley. Tenga usted la absoluta tranquilidad 
que eso es así. 

Aclarado el tema pasamos a la proposición. Yo creo 
que esa proposición es muy reveladora. La exposición de 
motivos, que usted ha seguido, prácticamente, literal
mente, la verdad es que es enormemente reveladora de 
cómo se va viendo el asunto por parte del Grupo Socia
lista. Y la verdad es que he de reconocer que ahora 
ustedes han estudiado más, lo han mirado con más 
calma y el Grupo Socialista, por lo menos, el Grupo 
Socialista escrito, va mucho mejor encaminado. Fíjese, 
el primer párrafo de la exposición de motivos dice: 
"Según los datos que el Gobierno de la Comunidad 
Autónoma de las Islas Baleares ha remitido a este Parla
mento a solicitud del Grupo Parlamentario Socialista, la 
Conselleria de Obras Públicas y Ordenación del Territo
rio debe a los propietarios afectados por las expropiacio
nes un importe superior a los 4.500 millones de pesetas, 
cuantía que va aumentando cada día por la acumula
ción de intereses etc." Esto, ya hemos quedado, que no 
es exacto. Esto es un documento, y yo le dije el otro día 
-sin ninguna mala intención, por cierto, pero que man
tengo-, es un documento interno, hecho, por cierto, hace 
dos o tres meses, en el cual se preveía o se hacía una 
previsión, precisamente, para poder ver que partida 
cabía este año y cuál había que meter en los presu
puestos del año que viene. En esa previsión están inclui
das obras en las cuales ya se han hecho, efectivamente, 
o se están haciendo, justiprecios; obras eH las cuales se 
están haciendo en este momento, o se van a hacer en 
período próximo y que, por consiguiente, todavía no 
están en condiciones de pagarse y, finalmente, obras -
alguna ele ellas como la variante de Alcudia- que ni 
siquiera han empezado físicamente, ni se ha ocupado el 
terreno físicamente. Y muchas más -las tengo aquí, si 
quiere se las leo. Hay obras que están en marcha, pero 
algunas fincas ni siquiera se han ocupado todavía. 

Dentro de toda esa previsión -no hay más que ver en 
las hojas que son números redondos, pone 200, 160,80, 
20, que, lógicamente, no corresponden a la realidad. La 
realidad van a ser 19.728.340, no van a ser 20. Eso es 
evidente. Esta previsión, por consiguiente, no es lo que 
debe la Comunidad Autónoma. Esto yo lo dije el otro 
día, claro, pero ustedes lo han tenido en cuenta. La 
verdad es que lo han tenido en cuenta, por eso antes 
echaba unas flores a su exposición de motivos porque, 
efectivamente, si paso por alto los párrafos siguientes, 
en los que justifican, en base a criterios de justicia -algu
nos de los cuales, desde luego, no se pueden discutir, 
porque que la justicia es pagar a cada uno lo que es 
suyo, es evidente-, después de eso y de algunas conside
raciones que lo que pretenden, una vez más, es conside
rar que el Gobierno lo hace mal, pasamos al penúltimo 
párrafo, al sexto. Y este empieza a ser mucho más reve
lador de que el sistema parlamentario funciona, y de que 
ustedes, efectivamente, hacen caso a las cosas que oyen 
aquí, por más que después, a la hora de votar, o a la 
hora de presentar cosas de estas, por razones comprensi
bles, a unos meses de las elecciones, ustedes lo llevan de 
otra manera. Fíjese, el párrafo sexto dice -y usted ha 
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aludido a él- "la cuantía autorizada al Gobierno para endeu
darse es un límite máximo". Está claro que la totalidad de 
la deuda no corresponde a expedientes atrasados. Fíjese que 
la proposición de ley, decía usted, la titulan "pago de deudas 
atrasadas". Aquí ya reconocen que no corresponde a expe
dientes atrasados la totalidad de la deuda. Algunos de ellos 
no podrían ser pagados, por lo cual la cuantía de crédito 
autorizado es inferior a la deuda totaL Claro, ustedes la valo
ran mal. descuentan sólo 500 millones sobre ese documento 
de manejan, sobre ese informe de orden, como digo, interno, 
pero, evidentemente, reconocen paulatinamente que eso no 
es así, que no son todos expedientes atrasados y que no 
podría ser pagada toda la deuda. O sea, que ustedes, por un 
lado, piden que aquÍ haya una bolsa para el Gobierno de 
4.000 millones de pesetas, para que se pague enseguida, y 
ahora ya reconocen que no puede pagar tan rápidamente. 

De otra, -insisten en el asunto- no se podrán satisfacer 
totalmente todavía, o no se podrían, aunque hubiese crédito 
habilitado, por no estar determinado el justiprecio. Efectiva
mente, ustedes aquÍ no dicen que no está determinado el 
justiprecio -puede ser que, en algún caso, porque todavía los 
correspondientes funcionarios de la administración no se han 
reunido, o no han determinado el justiprecio, o 110 han llega
do a un mutuo acuerdo con los propietarios-, pero es eviden
te que también reconocen -si bien aquí ya sin citarlo textual
mente- que hay un montón de expedientes de los que no se 
ha determinado el justiprecio porque el justiprecio lo va a 
determinar o el tribunal provincial de expropiación o, en su 
caso, los tribunales contenciosos. Por consiguiente reconocen 
eso. 

Pero lo que ya es absolutamente revelador es el último 
párrafo de la exposición de motivos, el séptimo. Empiezan 
ustedes diciendo: "las complejidades de la gestión de los 
pagos de la deuda hacen aconsejable la complejidad de la 
gestión de los pagos". Es decir, aquí ya lo ven ustedes com
plejo. Me vienen a dar la razón en las cosas que decía. Usted 
ha ironizado un poco: bueno, como dicen que es tan comple
jo, pero realmente ustedes lo ponen por escrito, reconocen 
manifiestamente que es muy complejo. Por consiguiente: 
ustedes reconocen: primero: que aunque el Gobierno tuviera 
una bolsa de dinero aquÍ, y pudiera pagar, no podría pagar 
ni mucho menos todo, porque hay muchos expedientes que 
no están en condiciones de pago, y hay, como digo -eso no 
lo dicen, pero ustedes saben que es verdad, porque además 
(. .. )- ", efectivamente, hay obras en las que, ni siquiera, se ha 
ocupado físicamente y que, por consiguiente, de ninguna 
manera se podrían pagar y, por eso, proponen que el Go
bierno se endeude, autoricen al Gobierno a endeudarse, pero 
a ir cogiendo dinero en la medida de las necesidades. Claro, 
eso, Sra. Barceló, en definitiva, es lo que hace el Gobierno, 
consignando una cantidad en los presupuestos. La cantidad 
es pequeña o es grande. Bueno, todo eso, siempre, es discuti
ble, lógicamente, como casi todo. Los 800 millones de pese
tas, en principio -cree el Gobierno- permitirán hacer frente 
a eso, y la partida abierta de intereses, que se ridiculiza aquí 
diciendo que son 1.000 pesetas, es, -como usted sabe, igual 
que yo, aunque no seamos, o por lo menos no lo soy yo, 

expertos en temas presupuestarios- una partida que, en 
la medida de las necesidades, puede hacerse mayor. Por 
consiguiente, parece que esa es la vía lógica y que es 
absolutamente innecesario permitir o hacer que el Go
bierno tenga un crédito abierto, una ley, que le permita 
echar mano a un determinado dinero. Espere usted, no 
ponga el arado delante de los bueyes, espere usted a ver 
si, efectivamente, con esos 800 millones de pesetas, no 
es suficiente para pagar esta deuda. 

De manera que yo creo, insisto, que la verdad es que 
la proposición reconoce y reconoce claramente que las 
cosas son o deben de hacerse como las está haciendo el 
Gobierno, porque, claro, si toda la proposición se limita 
a decir que 800 millones son pocos, y tendrían que ser 
más, de eso ya hemos estado discutiendo esos dos días 
anteriores, y se han discutido las enmiendas correspon
dientes, y vuelvo a insistir en que ustedes, a lo mejor, 
tienen razón. No lo sé, en este momento es muy difícil 
saberlo -se lo digo de verdad- con precisión o con una 
mínima precisión, es extraordinariamente difícil, por
que, efectivamente, las gestiones son muy complejas, 
como ustedes dicen, no como digo yo, que también lo 
decía. 

Hay alguna otra cosa que han suscitado aquí los 
otros portavoces, y no sé si puedo contestarla, pero me 
gustaría, sobre todo para aclarar las cuestiones del deba
te. El Sr. Pascual aludía a que yo, el otro día -y es verdad-
dije o leí algunas expropiaciones que se hicieron, con 

motivo de obras que hacía el Gobierno de la Nación, el 
Gobierno socialista, en los años esos en que todavía las 
carreteras dependían del Estado y el Estado estaba 
gobernado por los socialistas. Lo puse a título de ejem
plo, porque se insistía muchas veces en que el sistema 
que emplea la Comunidad Autónoma es atípico, que se 
emplea el sistema de urgencia, que se tarda muchísimo. 
y lo puse, en absoluto, no para denigrar al Gobierno del 
Estado, no era esa, en absoluta, mi intención. Mi inten
ción concreta era poner claramente de manifiesto y de 
relieve que eso es aSÍ, como yo defendía, en todas las 
administraciones de carreteras españolas, del Estado y de 
las Comunidades Autónomas, de las cuales, por cierto, 
también tengo algún dato de alguna, pero huelga traerlo 
aquí, porque no pretendo enfrentar a esta Comunidad 
con las otras. Sí en el procedimiento, no en cuanto a la 
rapidez o lentitud de los pagos. 

En cuanto a las críticas que usted hace, Sr. Pascual, 
a la ley de expropiación, también me referí el otro día. 
Es verdad, puede ser verdad que los intereses que se 
pagan son escasos. Claro, el propietario, cuando tiene un 
papel, puede ir al banco y descontar el dinero, pero 
efectivamente le hacen un descuento, lógicamente, y le 
pagan menos. Eso es una dificultad de la ley de expro
piación, y es una dificultad a la que se viene dando 
vueltas hace mucho tiempo. créame, no lo descubrió 
usted, aunque, efectivamente, un mínimo estudio sobre 
la cuestión le ha llevado a usted al conocimiento o a 
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darse cuenta de eso. Eso es así. Pero fíjese, la ley -lo dije el 
otro día- es del año 54 y, a pesar de lo que ha llovido desde 
entonces, y de los sucesivos gobiernos de diversos colores 
políticos que ha habido desde entonces, todavía nadie se ha 
atrevido a modificarla, porque es muy complicado modificar
la, es enormemente complicado y por eso, hasta ahora, no se 
ha hecho . 

Sra . VadelJ, usted me dice que los vecinos de Marratxí 
protestan. Yo también he leído esa noticia en el periódico . 
La verdad es que me ha sorprendido. Esos vecinos que han 
cobrado las trescientas no sé cuantas pesetas el metro cua
drado, que más o menos son dos millones y medio de pesetas 
la cuarterada, -lo digo así para que se entienda mejor, por
que en Mallorca es el precio normal que se da, el precio por 
cuarterada-, por un suelo rústico, en el término municipal de 
Marratxí, sin ninguna expectativa ni urbanística ni de nin
gún otro tipo. ¿Qué es mucho o es poco? Fíjese usted, 
entramos en la discusión. A usted, ahora, le parece poco, 
porque lo dicen los propietarios . Yo, sinceramente, creo que 
no está mal, dos millones y medio de pesetas. Pero, en cual
quier caso , Sra. Vadell , estos señores habían firmado el 
mutuo acuerdo , sabían las reglas del juego, y ahora cobran 
y les parece poco. Supongo que si yo lo hubiera cobrado 
también me parecería poco . Siempre nos parece menos lo 
que nos dan que lo que nos deberían dar o en lo que valora
mos nuestra propiedad~Y esa es una de las grandes dificulta
des de expropiar. Cuando uno va a comprar una finca, si el 
señor propietario de la finca la quiere vender, la da a un 
precio. Si no tiene ningún interés en venderla, hombre, el 
precio sube muchísimo. Eso es evidente . Claro, normalmen
te, cuando expropia la administración pública, el propietario 
siempre encuentra los precios escasos, porque normalmente
hay algún caso en que no es asÍ- el propietario no tiene 
ningún interés e~ vender su finca, ni en que le vengan a 
entrar en casa para hacerle una carretera. Eso es evidente. 
Por consiguiente, busca un precio que es un poco la expecta
tiva de alguien que quiere comprarle la finca sin que él quie
ra venderla, ni tengq necesidad, material o psicológica, de 
venderla . Por consiguiente, es lógico que quiera más precio 
pero la verdad, a mi, no me parece que eso sea excepcional 
ni como para traerlo aquí. 

Finalmente usted ha aludido a una cosa a la que yo tam
bién quería aludir -me viene muy bien que lo haya dicho 
usted. Yo quería aludir -y usted lo ha hecho- a los debates 
que hemos tenido aquí hace unos pocos días, Fíjese, a mi, 
ahora, me parece que hace años que hemos tenido esos deba
tes. Fíjese lo que hemos avanzado. Efectivamente, ustedes 
pedían que se pagara la expropiación en tres meses. El Gru
po Socialista, en otra moción, pedía que se pagaran expro
piaciones -110 recuerdo si de la autopista o de todo- en seis 
meses, que se pagaran todas las expropiaciones. Fíjese, hoy, 
el Grupo Socialista -yo creo que con más serenidad- lo pone 
aquí: "la complejidad de la gestión de los pagos de la deuda 
hacen aconsejable que la autorización permita al Gobierno 
un endeudamiento progresivo". Ya saben -y lo dicen- que no 
se pueden satisfacer todavía todas las deudas que pueda 
haber, sino que eso es una cosa progresi va , que hay que ir 

pagando en la medida en que las gestiones y las acciones 
lo permitan. Yo creo que en eso, en definitiva, hemos 
avanzado bastante, sinceramente, creo que hemos avan
zado bastante. Creo que, por una vez -creo que también 
en otras muchas ocasiones-, en este caso concreto creo 
que hemos aproximado extraordinariamente las posturas, 
por más que comprenda que ahora salgan ustedes aquí 
a decirme que no, que estoy muy equivocado, y que el 
Gobierno lo hace muy mal. Digamos que es su obliga
ción . Yo creo que no, pero digamos que lo es. Nada 
más, muchas gracias, Sr. Presidente. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. González Ortea. Pel torn de replica, per 
part del Grup SOCIALISTA, té la paraula la Sra. Barce
ló . 

LA SRA. BARCELÓ 1 MARTÍ: 

Sr. President. Sres. Diputades, Srs. Diputats. Primer 
de tot, evidentment, no és l'experiencia el que ha, pot
ser, modificat el que el portaveu del Partit Popular ha 
assenyalat com una moderació de la proposta teta. Aixo 
és un projecte de lIei, fruit de I 'experiencia, de les possi
bilitats, no de la lIei el 'expropiació forc;osa, que permet 
pagar en sis mesas , o abans , sinó pel coneixement de la 
gestió de la Conselleria d'Obres Públiques que, pel que 
veim, veritablement, li costa acomplir la llei no perque 
la lJei no ha possibiliti, sinó perque gestionen molt 
malament. Perque, Ji he de recordar, s'assenyalava que 
aquests expedients per a la tramitació deIs preus justs, es 
comencen a tramitar cinc i sis anys després d 'haver 
ocupat els terrenys . 

El que volem és que aquest projecte de lIei s'aprovi 
i avanci al ritme que sigui, i avanci , i, amb el control 
d 'aquest Parlament front al Govern. Per aixo, un deIs 
punts que no he assenyalat a la meva primera intervenci
Ó, demanava que el Govern compareixi mensualment 
davant la Comissió e1'Economia i Hisenda i Pressuposts 
del Parlament per tal d 'informar sobre el compliment de 
la present lIei de credit extraordinari o Podem donar tates 
les facilitats, i volem tot el control, i sobretot volem que 
els ciutadans cobrin, al ritme que la Conselleria s'ac1arei
xi, s'asenti, pero que cobrin. 

Dues coses: els Ilistats no són els llistats del deute que 
tenim contret per part del Govern respecte d'expropiaci
ons, no són unes valoracions internes, no és cap docu
ment intern o Tots els llistats que tenim, tots són obres 
amb data d 'inici de les obres, tot, tot són obres comen
c;ades, i la majoria d 'aquestes obres amb la recepció 
provisional acabada. Aixo no és un document, s'equivo
ca de document. La variant d'Alcúdia no hi és en aquest 
document. Per tant, fins i tot, el deute encara deu ser 
més elevat. Aquí no hi és, aquí tat són obres comen
c;ades i, amb aquests números, nosaltres funcionam. No 
ens inventam obres que encara no s'han comen9at. 
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Funcionam amb documentació que estableix data d'inici de 
les obres, i tates les obres que són en aquest Ilistat, tates, 
duen més de deu anys amb data d'inici feta, deu mesas, 
perdó, deu mesos d'obres, i totes comen~ades. 

Per altra banda, i la mateixa Conselleria ho reconeix, el 
problema és greu, no només per la quantia del deute, no 
només per la quantia deIs interessos que es deuen, de 1.600 
milions de pessetes -supos, també, que els lIistats que corren 
deis interessos que es deuen, tampoc no són fulls interns, són 
números ben concrets . Pero mirin si és curiós, i si és impor
tant el problema que, quan demanam el lIistat de persones 
afectades per les expropiacions, o pel deute del Govern, el 
mateix Conseller d'Obres Públiques, que avui no és aquí, 
ens assenyala: "Al nostre judici sembla absolutament desme
surada aquesta petició -hem demanat la petició de deutors, 
de gent a la qual el Govern deu doblers-oo. 

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

EL SR. PRESIDENT: 

Prec silenci als diputats, perque és impossible continuar 
el debat. Continui', Sra. Barceló, per favor . 

LA SRA. BARCELÓ 1 MARTÍ: 

oo . Ens diuen que no es poden facilitar el Ilistat de credi
tors del Govern, és a dir, de persones a les quals el Govern 
deu doblers en expropiacions de carreteres, ates que si s'ha
guessin d'ocupar de donar aquesta informació, quedaria 
col -Iapsat el servei per complet. (.oo) Per que? Perque el 
lJistat de gent a la qual se li deu doblers és immens. La xifra 
de 2.900 milions de pessetes, que és deu, més els interessos, 
1.600 milions de pessetes, són xifres certes, són xifres que ens 
ha donat la mateixa Conselleria. Tot són obres comen~ades, 
la majoria són obres acabades. El problema que hi ha és que 
no es tramiten els preus justs, no es tramiten els expedients 
i el Govern, per tant, per una negligencia total en la tramita
ció deis assumptes públics, deixa de poder pagar aquestes 
quantitats. No és que la lIei impossibiliti pagar en sis mesos, 
és que la Conselleria esta totalment col'lapsada perque no 
tenen els expedients en marxa. Aixo és el que passa . No és 
absolutament més que una negligencia total per part de la 
Conselleria, i la sentencia -ja li he recordat abans- cinc anys 
per comen~ar a tramitar un expedient de preu just. 1 es 
paguen obres, al cap de cinc anys, per mutu acord, no per
que hagin hagut de passar per cap tribunal, per mutu acord, 
obres acabades fa cinc anys. El que passa és que, com sem
pre, quan es tracta deis interessos deIs ciutadans, la negligen
cia del Govern és incre'ible. 

1 és més, quina alternativa té el Partit Popular per fer 
front a aquest deute? Han passat els pressuposts -i ja ho ha 
assenyalat el Sr. Pascual- i 1.000 pessetes per pagar interessos 
que pugen 1.600 milions, i 800 milions per pagar un deute de 
2.900 milions. Quina és I'alternativa del Partit Popular? Si 
en tinguessin una, haguessin pogut presentar una esmena a 
la totalitat a aquesta proposició de Ilei que hem presentat els 

socialistes. Si els membres del Partit Popular defensessin, 
amb el mateix interes que defensen el President del 
Govern -avui matÍ hem vist una proposició no de I1ei a 
la qual es demanava el rebuig a I'actuació del Govern, 
i ha estat prest que el Partit Popular ha corregut per 
presentar un contrarrestació. Ha estat prest que el Grup 
Popular ha presentat una alternativa perque no es vessin 
afectats els interessos del President. Quan parlam deIs 
interessos deIs ciutadans, el Partit Popular no té alterna
tiva. La única alternativa, mantenir el deute. 1 aixo, 
evidentment, és totalment impresentable per un Govern. 
Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Barceló . Sr. Pascual , el seu torn o 

EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS: 

Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Per part del grup 
que dóna suport al Govern, s'ha parlat de dificultats de 
la I1ei d'expropiació for~osa, que és de I'any 1954, pero 
aquesta lIei, aquesta proposició de lIei que es duu aquí, 
res no té a veure amb les dificultats de la lIei d'expropi
ació. perque jo no crec que la Jlei d 'expropoiació sigui 
la culpable que, la tramitació deis expedients deis preus 
just tardin anys. ]0 'no crec que la \lei digui aixo. Sobre
tot m 'agradaría que el Sr. González Ortea cités els 
articles corresponents, com és que surten aquests anys. 
Per tant, aquí no hi ha excusa. Aquí, per les raons que 
sigui, perque jo entenc que és molt comode per I'admi
nistració pagar interessos baixos i tenir un fons de mani
obra per fer inversions immaterials, que era I'esmena 
que va presentar Unió Mallorquina -600 i pico de miJi
ons de pessetes per pagar en expropiacions, i llevar-les 
d 'inversions immaterials, i aixo és fer electoralisme, i 
vostes ho saben tan bé com jo-, no entenc aixo de la llei 
d'expropiació for<;osa, i que sigui una dificultat per 
pagar més aviat. Pero també, com diu I'exposició de 
1l10tius d'aquesta proposició de Ilei, en cas de discrepan
cia no es pot pagar el que el Govern diu, i deixar per al 
plet la resta? No es pot fer així aixo? Ido, venga, ido, ja 
tenim una altra part. 

1 per acabar, aquí ha dit el Sr. González Ortea que 
els grups de I 'oposició tenim I 'obligació de dir que el 
Govern ho fa ll1alal~1ent. Jo no diré que voste té I'obli
gació de dir el que Ji manen des del Govern, no ho diré, 
aixo; pero crec que sí, que tenim I'obligació els diputats 
d'aquesta cambra, que el Govern ha de pagar el que deu 
als expropiats, perque és una injustícia que no les pa
gui, i a aixo és al que tenim dret, i aixo és el que deim 
nosaltres, i vostes tiren pilotes fora. 800 milions de 
pessetes al pressupost, no han volgut augmentar la parti
da, i en deuen prop de 3.000, i per interessos 1.000 
pessetes, partida oberta; ja sabem que és una partida 
oberta, pero tots els doblers dels interessos , el'on els 
pagaran? No ho sé, vos tes tendran la resposta . 
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Per tant, esta més que justificada aquesta proposició de 
llei, i reafirmam el nostre vot afirmatiu . 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Pascual. Sra. Vadell, té la paraula. 

LA SRA. V ADELL 1 FERRER: 

Gracies, Sr. President. Quan he fet menció als vei"nats de 
Marratxí, se su posa que aquestes persones del que es queixa
ven més, a més deis baixos preus que consideraven, és de la 
tardanc;a en el cobrament. Se suposa que quan firmaren 

t-.. I'acta d'expropiació i estaren conformes amb el preu, en 
aquell temps devien estar conformes, pero al cap de sis anys 
se suposa -o quatre- que ja no hi estaven tan conformes. 1 
sobretot se suposa també que aquestes persones haguessin 
pogut donar una altra rendibilitat als seus doblers, la que ells 
haguessen volguela, no la que el Govern els voldra elonar al 
cap ele sis anys. 

.. 

l' 

1 

Ouant a la I110deració de les propostes que hem anat fent 
els c1iferents grups ele I'oposició, se suposa que és un exercici 
de no forc;ar el motor del Govern, que pareix que no vol 
arrancar. Hem passat eI'anar en cinquena velocitat a passar 
a quarra, i ara se suposa que ja anam només en segona; amb 
aquesta lIei, pero de tates maneres no baixam del carro. 
Continuarenl insistint i continuarem duent propostes al Go
vern perque pagui el que deu. Si som la millar comunitat 
autonoma de tot I'Estat espanyol, tal com diu el seu presi
dent, ha hem de ser, ha volem ser, pero hem de comenc;ar 
per ser-ha per als nostres propis ciutadans, i no hem d 'em
prar la frase nOll1és com un eslogan turístico Moltes gr~cies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gnkies. Sra. Yadell. En contrareplica el Sr. González 
Ortea té la para ula. 

EL SR. GONZÁLEZ 1 ORTEA: 

Gracias, Sr. Presidente. Sra. Yadell, y Sr. Pascual, porque 
en eso coinciden, puede ser injusto que después de unos años 
el precio se haya quedado más corto. Yo vengo insistiendo 
que este precio la verdad es que a mi no me parece tan corto, 
y vuelvo a insistir en ello, y que cada uno lo medite, 2,5 
millones de pesetas la cuarteraela un terreno rústico en Ma
rratxí, tampoco parece que sea una cosa como para llevarse 
las manos a la cabeza. Pero, en fin, sea como sea, el proble
ma, la Ley de expropiación, usted me dice "léame los artícu
los ", no, si el problema es el siguiente, no necesito leerle 
artículos, el problema es el que ya hemos debatido otras 
veces, es que cuando se debaten las cosas tantas veces, pues 
parece que no hay que estar siempre repitiendo lo mismo. 
Vamos a ver, el problema de la Ley de expropiación es la 
declaración de urgencia y el procedimiento de urgencia que 
se usa fundamentalmente, siempre en obras de carreteras y 
en obras de ferrocarriles, en obras lineales de las que no se 
conoce exactamente cuando se ocupa cuál va a ser la exten-

sión final. El problema pues, es que, claro, no se paga 
antes de ocupar todo, sino que se paga una parte, la que 
dice la Ley, con la mayor generosidad del mundo, y en 
eso quiero insistir que en la Comunidad Autónoma 
cambió mucho los criterios. Los criterios eran pagar 
muy escasamente lo que la ley pide y punto, y nada 
más, con el criterio más restrictivo posible, y yo creo 
que se ha pasado a un criterio más amplio y más gene
roso, de considerar como indemnizable toda instalación, 
toda edificación o toda cosa que se afecte, y pagarla por 
adelantado, lo cual tiene sus riesgos también, no nos 
engañemos, porque si después no se coge, hay que vol
ver a pedir al ciudadano el dinero, yeso es complicadí
simo, yeso puede hacer todavía más daño, puede ser 
peor el remedio que la enfermedad. 

Entonces el problema ele la Ley de expropiación, 
insisto, es éste, que para hacer obras pOI' el sistema de 
urgencia, la ley prevé que sólo se pague una inelemniza
ción previa, pero que no se pague la totalidad del terre
no, y a eso es a lo que iba con lo ele los retrasos. Se 
puede pagar, efectivamente, a quien solicita cuando ya 
se va a los tribunales de justicia, o previamente al tribu
nal, si a requerimiento del ciudadano que quiera, puede 
decir "bueno. págueme usted en lo que pOI' lo menos 
estamos de acuerdo". Tal11 bién tiene sus riesgos, pero 
efectivamente la Ley lo acepta, y como-talle puedo a 
usted garantizar que cada ciudadano que ha pedido que 
se le pague, se le ha pagado. Se ha hecho un expediente 
y se le ha pagado aquella parte en la que ya hay por lo 
menos un acuerdo previo, puesto que la Administración 
hasta ahí acepta eso como precio. 

Por consiguiente eso se hace, y se viene haciendo, no 
es ninguna novedad. También se hace eso muchos años, 
no es que se haga ahora, antes de ayer, o este año, o tal. 
Eso se hace de toda la vida, lo que pasa es que es el 
ciudadano que lo pide. Hay otros que por las razones 
que sean a lo mejor les interesa más llevar a los tribuna
les, e ir con la carga de que no se les ha pagado nada, 
etcétera, a mayor abundamiento, buscando siempre el 
efecto difícil que tiene la Ley de expropiación, de que 
no se paga toelo antes ele entrar. De manera que, claro , 
es una cuestión de , como digo, propia de cada uno de 
los expropiados, pero la Ley lo pide, y cuando lo pide 
alguien, naturalmente al Gobierno no le queda más 
remedio que pagar, y lo hace. 

La Sra. Barceló, siempre estamos con la misma canti
nela. dice que el Gobierno no cumple la ley. Mire us
ted, la ley la cumple, usted puede discutir de la gestión, 
me puede decir eso que dice siempre, que son unos 
indocumentados, que no saben hacer nada, que no saben 
dónde tienen la mano derecha. Pero aparte de esto, no 
insista usted en que no se cumple la ley porque eso no 
es verdad. la ley se cumple, ya lo creo que se cumple, 
¡vamos, hombre!, ¿o se cree usted que el ciudadano se 
muerde las uñas y que es tonto') Ciudadanos tontos, Sra. 
Barceló , no hay: o por 10 me nos yo, la verdad, conozco 

'. 
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muy pocos. Los ciudadanos saben ejercer sus derechos y 
requerirlos de acuerdo con la ley. Eso sin ninguna duda, de 
manera que el Gobierno es obvio que la cumple. 

Listado de valoración. Es posible que tenga usted otro; yo 
tenía ése, además me coinciden las cifras finales, pero en 
fin, no sé si tiene usted otro. Usted hablaba el otro día de la 
vía de cintura, por ejemplo, que había 770 millones. No sé 
si tienen ustedes eso, están pagados 390 ya, de esos 770, 390. 
Y hay 80 pendientes de Tribunal Superior de Justicia, 200 y 
pico de Jurado provincial de expropiación, y alguno más que 
todavía quiere llegar al mutuo acuerdo, porque hay muchas 
veces que el ciudadano en uso de su defensa en vez de en 
quince días, aquí te pillo aquí te mato, y hacer su valora
ción, prefiere llegar a un acuerdo con la Administración, y 
convencer a la Administración mediante informes. mediante 
peritajes -como le digo,el ciudadano no es tonto y sabe de
fender sus derechos- acude a peritajes, a expertos en una cosa 
u otra para tratar de convencer a la Administración sin lle
varla a ningún tribunal que se le pague más. 

Eso, como le digo, está así, esa cifra que maneja usted, 
por ejemplo la de la vía de cintura, ya no vale porque, como 
le digo, en la mitad por lo menos está pagada, y otras están 
por los tribunales. Igualmente pasa con la vía ele cintura, 
tramo cuarto; igualmente con la autopista central, tramo 
segundo . primera fase, ponía 200 millones , está pagado 
prácticamente la mitad, y la otra hay una parte que está 
consignada -se lo conté el otro día, incluso le di las cifras-, 
que está con consignación de este año, pero probablemente 
no se pueda pagar hasta enero, por cuestiones de tesorería, 
pero que está con consignación de este año . Por consiguiente 
de aquí debe restar usted, y además fíjese que son cifras 
muy grandes: Obras que no están concluidas, autopista cen
tral, tramo 2, segunda fase. Sra. Barceló, vaya usted a la 
carretera y lo ve, que no está concluido es evidente, y que el 
tramo final no está ni ocupado, porque no han entrado las 
máquinas. Tramos obras: Banyalbufar- Estallencs, Sóller
Deia. Sóller-Deia se está trabajando en dos kilómetros y 
medio; la carretera tiene ocho y pico, los otros seis es que ni 
siquiera han entrado por allí. nadie lo ha tocado. nadie; está 
la carretera y están las fincas sin ocupar. Andratx-Puerto 
Andratx, vaya usted y verá el acceso al Puerto Andratx, 
porque son dos obras, y las dos constan aquí; vaya usted y 
verá que están las obras en marcha. La variante de Peguera, 
lu~go hay una serie de obras que tienen algunos complemen
tarios, y que efectivamente hay retrasos en justiprecios, es 
verdad, en la parte principal, pero no están acabadas; en la 
variante de Peguera falta un complementario de acceso a 
Peguera, que en este momento además hay un convenio, no 
sé si ya firmado, pero el Gobierno lo tenía en marcha con 
el ayuntamiento de Calvia, para acabar eso. Hay el Manacor
Portocristo, se está haciendo obra y lo puede ver, comple
mentarios; el Son Cervera-Capdepera está pendiente de 
complementarios, y lo puede ver físicamente, porque hay 
máquinas. La variante de Alaior, ésta la conoce usted bien, 
la variante de Alaior la tiene fácil de ver , las otras le manda 
a ustecl lejos, pero ésta la tiene usted a la puerta de casa, 
vaya y véala, por amor de dios. no me diga que esta obra 

está acabada. El acceso al Puerto Andratx ya he insisti
do; el acceso al instituto de Felanitx, que está aquí, o la 
variante de Alcúdia, que usted dice que no la tiene. 
Bueno, yo en esto, la tengo, y las cifras finales que da 
usted coinciden con las de este informe interno. Yo creo 
que es así. 

Mire -y acabo, Sr. Presidente- nada más que una 
cosa, Sra. Barceló: Bien, ustedes cumplen con su obliga
ción de controlar al Gobierno, de pinchar al Gobierno, 
de excitar al Gobierno a cumplir con sus obligaciones, 
me parece muy bien. Pero haga usted otra cosa, ¿por 
qué no también pincha usted a su propio grupo para 
conseguir que la financiación de carreteras, que ése es 
el grave problema de las carreteras de estas islas -créa
me, ése es el grave problema- que la financiación sea la 
correcta, y que nos toque la justa financiación que co
rresponc\e a esta comunidad, como una de las comunida
des con más tráfico y con más necesidades de España? 
Nada más. muchas gracias, Sr. Presidente. 

(Remor de veus) 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. González Ortea . Acabat el clebat passa
rem a la votació . i en conseqüencia aquesta presidencia 
demana si la Cambra pren o no en consideració la Pro
posició de llei de la qual s'ha tractat. 

Senyores i senyors diputats que voten a favor de la 
presa en consideració, es valen posar drets , per favor? 

Senyores i senyors diputats que voten en contra? 

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? 

28 vots a favor, 29 en contra, cap abstenció. En con
seqüencia no es pren en consideració la Proposició de 
lIei 3657. 

IV.- Debat del Dictamen de la Comissió d' Assumptes 
Institucionals i Generals del Projecte de Llei RGE núm 
3091/94, relatiu a representació i defensa en judici de 
l' Administració de la Comunitat Autonoma de les Illes 
Balears. 

1 passam al quart punt de I'orc\re del dia, que corres
pon al debat del Dictamen de la Comissió el' Assumptes 
Institucionals i Generals pel Projecte de llei 3091, relatiu 
a representació i defensa en judici de l'Administració de 
la Comunitat Autónoma de Balears. 

Als articles primer, segon i tercer no s'hi mantenen 
esmenes. En conseqüencia es pot fer votació conjunta 
d 'aquests articles primer, segon i tercer del Dictamen . 
Deman si es poden considerar aprovats per assentiment. 
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Queden, ido, aprovats per assentiment els articles primer, 
segon i tercer del text del dictamen. 

1 passarem ara al debat que es fara, d'acord amb els por
taveus, amb un únic debat de les esmenes 3593, 3594, 3595 
i 3596, del Grup Parlamentari PSM l' EEM. Per fer el torn 
de defensa d 'aquestes esmenes té la paraula el Sr. Orfila. 

EL SR. ORFILA 1 PONS: 

Gracies, Sr. President, senyores i senyors diputats. El 
PSM 1 EEM manté quatre esmenes vives a aquest projecte de 
Ilei, amb 1 'objectiu evident de millorar la seva redacció final. 
1 de les quatre esmenes la primera és la que té més impor
tancia per al nostre gru p, i de fet la 3595 i 3596 van lIigades 
a aquesta primera. Per tant, amb una mateixa intervenció les 
donaré per clefensades totes. 

Que proposa I'esmena 3593? Que la documenti1ció de 
l'Administració de la Comunitat Autonoma ele les IlIes Bale
ars adre<;aela als jutjats i tribunals ele justícia de les IlIes 
Balears i les actuacions orals i escrites fetes davant aquests 
jutjats i tribunals pels lIetrats deIs departaments jurídics ele 
la COlllunitat Autonoma han de ser en catala. 

1 COlll és possible, ens_ demanam, que un grup eI'aquesta 
cambra pugui votar-en contra eI'una esmena amb aquest 
contingut, com ha fet el PP en el tramit ele ponencia i co
missió? Com és possible que no el votin, quan en teoria 
continua en vigor la L1ei de normalització lingüística que, 
COl11 1 'Estatut, deixa clarament que el catala, com a l1engua 
propia de la Comunitat Autonoma de les IIles Balears, ho és 
també del Govern autonom') Com pot el Grup Parlamentari 
del PP estar en contra d ' incloure un article a una Ilei que 
tI'acta de la representació i la .defensa en judici de l' Admins
tració de la Comunitat Autonoma ele les Illes Balears, que 
obliga a I 'ús d 'una lIengua, que és la propia del Govern 
autonom? Com és possible que es neguin a establir aquest 
ús , quan a la L1ei de nonnalització lingüística, signada pel 
Molt Honorable President, Sr. Cañellas, s'estableix que dins 
I'ambit territorial de les Illes tots els ciutadans tenen el dret 
a poder dirigir-se a l'Administració de justÍcia en la lIengua 
oficial que estimin cOllvenient usar, sense que aquest fet 
pugui representar retard en la tramitació de les se ves preten
sions? Algú s'atreveix a sosten ir que pot resultar inconveni
ent adre<;ar-se en catala a l'Administració de justícia, tal i 
com proposam , des de 1'Administració de la'·Comunitat Au
tonoma? S'atreviran a tant') Ho hem de deixar a la lIibertat 
deIs lIetrats, em deien dins la Comissió. 

1 el contingut de I 'article 11.3 de la L1ei de normalització 
lingüística? No se'o recorden?, diu "El Govern de la Comu
nitat Autonoma ha de promoure la progressiva normalització 
de I'ús de la lIengua catalana a l'Administració de justícia a 
les IlIes Balears ". 1 no és la millor forma de promoure la 
progressiva normalització de la Ilengua catalana a J'Adminis
tració de justícia que el Parlament estableixi que quan l' Ad
ministració de la COl11unitat Autonoma s'adreci als jutjats ho 
faci en la lIengua que li és propia? En volen més') Decret 

100/1990, que signava el Molt Honorable Sr. Cañellas 
día 29 de novembre del 90, article 9.2, diu "La docu
mentació de l' Administració de la Comunitat Autonoma 
de les IIles Balears adre<;ada als jutjats i tribunals, í en 
general al' Administració de justícia ha de ser en cata
la". No diu "pot ser", diu ben c1arament "ha de ser"; ho 
recorda el Sr. Cañellas? Ho va signar voste. I ara ho 
contradira el seu grup? 

No ho puc entendre, sincerament. Tanta por tenen 
que s'estableixi J'ús de la nostra !lengua pels que repre
senten la Comunitat Autonoma en els jutjats i tribunals? 
Com pot el Sr. Cañellas votar avui en contra del que 
disposa un decret que du la seva signatura? Com és 
possible aquesta actitud contradictoria? Haurem de 
demanar al Sr. MarÍ i Tur, que avui matí defensava 
amb tant d'emfasi I' ús de la lIengua catalana, que pugi 
aquí dalt a explicar als seus companys de grup que és 
perfectament logic que e1el11anem que qui representa 
davant els jutjats a la Comunitat Autonol11a s'adreci a 
aquests en la 110stra llengua'J O a qualcú li fa vergonya 
demanar-ho? 

No és aquest un problema que els ciutaelans puguin 
fer allo que vulguin, que ho poden fer sempre, i tenen 
el dret a aelre<;ar-se als jutjats o als tribunals de justícia 
dins I'ambit de les llles Balears en qualsevol ele les dues 
lIengües, la que és oficial de I 'Estat o I'oficial, la propia 
de la Comunitat Autonoma, i per tant oficial de la 110S
tra comunitat, de l'Administració. No és aquest el pro
blema, parJam el 'uns funcionaris, parlam d 'unes persones 
contractaeles per defensar, per fer-se portaveus de la 
Comunitat Autonoma. I en quina lIengua s'han d'adre
<;ar si no és en la que és propia de les nostres illes? 

Les altres esmenes, de fet, pro posen respectivament 
que s'habilitin les partides pressupostaries suficients per 
dotar ele mitjans materials aquest departament jurídic 
que és objecte de la L1ei, i proposam també donar un 
termini de tres mesos perque tengui plena efectivitat · 
I'article sobre I'ús elel catala, i precisament ho feim per 
facilitar la seva posada en practica . 

Poden votar en contra d'aquestes esmenes en consci
encia, senyores i senyors diputats del Grup Popular') La 
veritat és que ens costa entendre-ho. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Orfila. Torn en contra d 'aquestes esme
nes ... 

Efectivament, no hem acabat el torn a favor encara, 
hi ha possibilitat d'intervencions en torn a favor. Torn 
a favor, Sr. Pascual té la paraula . 
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EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS: 

Sr. President, senyores i senyors diputats. El Sr. Orfila 
durant la seva exposició ha fet referencia a la Llei de norma
lització i al decret que la desenvolupa, que diuen c1arament 
que aquestes esmenes ja s'han de fer, vull dir ja s'han de dur 
a terme. Pero aixo, que és una obligació, i per tant no s'hau
ria de discutir i s'haurien d'acceptar aquestes dues esmenes, 
té més efectes, no és un problema només de legalitat. Els 
jutges fan un esfore;, i el conjunt de jutges, administrats, 
volen donar res posta al que ve en Ilengua catalana, en la 
nostra lIengua. Vull dir que hi ha una bona predisposició. 

AixÍ i tot, degut a la utilització del castella majoritaria
ment, moltes vegades hi ha persones, mallorquins, menor
quins, eivissencs i formenterers, que han d'anar al jutjat, han 
de declarar i tenen problemes. Aixo que vol dir?, aixo vol dir 
que és necessari estendre la utilització de la \lengua propia 
de les l\les Balears als tribunals i als jutjats. Aposta el Govern 
ha de donar exemple, el que no pot ser és que el Govern no 
ha faci, aixo no pot ser, perque a un ciutada no se'l pot 
obligar ni se I'ha d'obligar, perque té dret a emprar les dues 
lIengües, i evidentment la \lengua propia de les IIles Balears, 
la \lengua catalana, esta en una inferioritat ele conelicions 
enorme respecte del castell<l.. I és aquesta dimensió la que he 
volgut treure aquÍ, la de I'exemple que ha ele donar el Go: 
vern perque es vagin normalitzant els tribunals i jutjats. 
Aposta crec que és molt important votar a favor d 'aquestes 
esmenes, i també evidentment aixo requereix que per part 
del Govern han de posar més mitjans auxiliars en aquest cas, 
del missers de la Comunitat Autonoma, perque precisament 
ha pugui fer aixÍ, aixo. Aposta votarem a favor de les tres 
esmenes .. 

Hi ha una quarta a la qual ens abstendrem, perque ente
nem que aquesta excepció que no es comuniqui a la Comuni
tat el cas que es designi un advocat col'legiat, aixo és un 
tema d'organització propia, i els propis \letrats de la Comu
nitat no valen que sigui aixÍ, per les raons que sigui, i el que 
hem ele demanar a aquests lIetrats és eficiencia, i no els hem 
d 'imposar coses d 'organització propia. Aposta a I'esmena 
3594 ens abstendrem, no votarem a favor. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Pascual. Sr. Alfonso, tom a favor. 

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEVA: 

Sr. Presidente, señoras y seTÍores diputados, Sr. Conseller 
de Cullura ... Ha veuen? S'han estranyat que aquÍ jo parlas 
en castella. Exactament igual s'estranyaran, quedaran sorpre
sas en el jutjat que els \letrats de la Comunitat Autonoma, 
que defensa i promou el catala, escriguin les seves comunica
cions en castella, exactament igual. Vostes han pensat "i ara, 
que fa aquest? ". Exactament igual pensaran. La seva reacció 
és la reacció logica de qualsevol ciutaela el 'aquesta comunitat 
autonoma, que pensa que el Govern autonom el que ha ele 
fer és impulsar la utilització a tot arreu de la lIengua catala-

na; i si bé és ver que tots els ciutadans d'aques"ta comu
nitat autonoma tenen el dret d'utilitzar qualsevol de les 
dues Ilengües, jo crec que el Govern de la Comunitat no 
el té, aquest dret, té 1 'obligació d 'utililitzar el catala 
promoure el catala, promoure'l per tot. 1 un deis Ilocs 
més' interessants per promoure el catala, senyors del 
Govern, són precisament els jutjats. 

No sé quina raó hi ha perque vostes no estiguin 
d'acord amb aixo, no ho puc entendre. Que és, que els 
advocats no entenen el catala, els advocats que puguin 
anar a una causa, els fiscals, els jutges? Si estan en 
aquesta comunitat autonoma tenen I'obligació 
d'aprendre'l, ten en I'obligació d'haver-hi mitjans perque 
el catal<l es normalitzi a la nostra comunitat. 

1 jo no vull allargar aquest tema, és tan ciar que 
exactament igual que vos tes han rigut quan jo he co
menc;at a parlar en caste\la, exactament igual s'espanten 
els ciutadans d'aquesta comunitat quan el Govern es 
dirigeix a qualsevol 1I0c en caste\la. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies. Sr. Alfonso. Torn en contra, Sr. MartÍnez 
_ de Dios té la paraula. 

Prec silenci als diputats, per favor. 

EL SR. MARTÍNEZ 1 DE 0I0S: 

Sr. Presidente, señoras y señores diputados. Sr. Orfi
la, este proyecto de ley de gobierno tiene un carácter 
puramente instrumental. Se le admitieron a usted la 
mayor parte de las enmiendas que presentó, pero hay 
algunas que no se pueden admitir, porque hoy usted 
está provocando una pérdida de tiempo a esta cámara, 
manteniendo enmiendas que ya son objeto de regulación 
en una disposición, usted lo ha leído. Ha leído el ar
tículo 9 del Decreto 100/1990, ¿no es aSÍ?, que le dice 
que todos los escritos dirigidos a los juzgados por los 
letrados de la Comunidad Autónoma vayan redactados 
en catalán. Eso lo dice el artÍcu lo 9 que usted leyó 
aquÍ, la documentación de la Administración de la 
CAIB dirigida a los juzgados y tribunales, y en general 
a la Administración de justicia, debe ser en catalán; 
luego lo que dice "usted en su enmienda ya está estable
cido en una norma que desarrolla la Ley de normaliza
ción lingüística. Eso lo leyó usted, pero se olvidó del 
artículo anterior, del 4, que dice "asimismo los letrados 
de la CAIB deben utilizar normalmente el catalán en sus 
actuaciones ante los órganos judiciales radicados en las 
Islas Baleares". 

¿Me quiere decir usted para que sirve esta enmienda? 
Reiterar lo que ya dice el Decreto, ¿que es, que tiene 
usted una especie de obsesión porque en cada norma 
que se dicte venga referida la exigencia de aquellas cues
tiones que ya son objeto de regulación en otras normas? 
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Está usted desvirtuando, y haciendo que baje en la considera
ción de los ciudadanos la misión de esta cámara. Sí, señor, 
lo está haciendo, se está usted equivocando, Sr. Orfila, se 
está usted equivocando, porque estas enmiendas, pues resulta 
que ya están recogidas en el ordenamiento jurídico, y quiere 
usted reiterar en una ley instrumental lo que ya dicen otras. 
Sr. Orfila, el ordenamiento jurídico es un instrumento ar
mónico, con una serie de comunicaciones, como de vasos 
comunicantes, que de una disposición hay que ir a otra. Esto 
es como si en cada norma que aprobásemos estuviéramos 
reiterando las definiciones del Código Penal o de cualquier 
otra disposición de tipo normativo. Esto está perfectamente 
claro, y por esa razón no se admitieron estas enmiendas, 
porque queremos ser consecuentes, porque queremos ser 
racionales, porque no queremos practicar el absurdo, y usted 
lo está practicando aquí, y los grupos que le apoyan tam
bién. ¿Por qué ~ Porque suscriben lo que es nada más que 
pura y simple demagogia . Esto por lo que corresponde a la 
enmienda 3593. 

Respecto al resto de las enmiendas, una ele las de adición 
es reiterar esto en la disposición transitoria segunda, la refe
rencia a que en esta disposición se diga de manera expresa 
que hay que agotar a la Administración autonómica en lo 
que es la tutela de los intereses judiciales de la misma, o de 
los administrados, de medios materiales y humanos, eso es 
una reiteración innecesaria . Pero, ¿cómo vamos descender a 
estos detailes, cuando esta disposición tenía un objetivo muy 
concreto, muy preciso, ele determinar ciertas actuaciones para 
evitar disfunciones como eran las notificaciones, como era la 
determinación de quiénes son los responsables de la tutela 
jurídica de la Comunidad Autónoma, determinando precisa
mente el artículo que usted quiere enmendar con este añadi
do , si corresponde al Cuerpo Superior de Leo-ados de la 
Comunidad Autónoma, que dependen, dice, funcionalmente, 
orgánicamente de la Presidencia del Gobierno? Y usted, 
¿qué quiere, volver a repetir otra vez lo que ya dice otra 
disposición') Creo que es un capricho un tanto infantil , Sr. 
Orfila. 

Usted ha pasado por encima de otra enmienda que noso
tros sí vamos a hacerle referencia. de que usted exija que los 
letrados que acuden en defensa de la Comunidad Autónoma 
estén colegiados en Baleares. ¿Usted no sabe que la habilita
ción es habitual en los colegios, que cualquier letrado puede 
venir aquí, habilitarle el colegio y defender? No venga usted 
con cuestiones que son realmente innecesarias,. 

Pero, Sr. Orfila, creo que en estas cuestiones hay un poco 
de sentimientos muy profundos, y yo, Sr. Orfila, crec que 
voste esul equivocal. Sr. Orfila, jo estim esta terra isa llengua 
que liaste parla, moll, moll. Sr. Orfila, \lastes diuen ''feina 
bel1 feta ". Jo prelenc fer el meu treball ben fet, vull fer-lo 
aqu( en este parlamento Per aixo parlo en castella, de mo
menl, de momento Sr. Orfila, jo prec que vos te sigui LOlerant, 
aixo sera bo per a IOlhom. Gracies. 

(AplaudimcJlls) 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. MartÍnez de Dios. Torn de replica, Sr. 
Orfila, té la paraula. 

EL SR. ORFILA I PONS: 

Enhorabona al Sr. Martínez de Dios. La primera 
vegada en la historia d 'aquest parlament que I 'hem 
sentit parlar en catala. la hem avan<;at una cosa avui 
amb aquesta polemica. La segona, em diuen, la segona. 
Ho ha valgut, li donam I'enhorabona, Sr. Martínez, 
continul aprofundint; voste estima la nostra Jlengua i 
ho ha d 'anar demostrant. 

Sr. Martínez de Dios, m'ha dit voste que tal vegada 
tenia un cert infantilisme en les meves esmenes, perque 
proposava coses que al final acabaven per fer perdre el 
temps a la Cambra, i m ' ha parlat d'una esmena concre
ta, que els lIetrats estiguin col'l egiats a les noso'es illes. 
Sr. MartÍnez ele Dios, potser els anys li estan fent per
dre la memoria o I'a tenció. Aquesta esmena no la va 
presentar el nostre grup, i el grup que la va presen tar la 
va retirar, si no m 'equivoc, crec que és així. 

Sr. MartÍnez ele Dios, senyores i senyors diputats, 
allo que abunda no danya. Valen que1Josem messions i 
Ilegim, estueliem junts, quantes lleis ha aprovat aquest 
parlament que són reelundants? Volen que en parlem, 
volen que ho deixem clar~ Si volen, ho poelem fer, i em 
cregui que quedaríem espantats. Que vol que li e1igui, 
Sr. MartÍnez ele Dios, que no ens fiam del compliment 
per part del Govern de la L1ei de normalització lingüís
tica, i del Decret 100/1990, que desenvolupa aquesta Ilei 
i l'aplica a J'Administració, COI11 J'Administració ha 
d'aplicar la L1ei de normalització lingüística al seu 
ambit? Que vol que li digui que no ens en fiam? És que 
li hem de dir. Hel11 de redundar, hem ele reiterar amb 
aquestes postures, amb aquestes esmenes, perque vostes 
incompleixen de manera reiterada la L1ei de normalitza
ció lingüística i el Decret 100, que va signar el Sr. Ca
ñellas, Perque el propi Sr. Cailellas, que va presentar a 
aquesta cambra els pressuposts de la COl11unitat Autono
ma per I'any qui ve, que varem acabar de discutir ahir, 
duen totes les memories redactades en castella; totes les 
memories de les empreses públiques redactades en caste
lIa. Volen que lIegim allo que e1iu el Decret 100/1990, 
respecte com han d'estar els documents que presenta el 
Govern? Volen que els e10nem la relació de quantes 
res postes del Govern arriben encara en castella a aques
ta cambra? Si volen ho poden fer, j quedaran admirats, 
perque vostes saben perfectament que la Llei de norma
lització lingüística ha estat per a vostes purament indi
cativa, i el Decret 100/1990 ha estat també purament 
indicatiu, i que els hem hagut de reclamar reiteradament 
des d'aquesta tribuna que qüestions concretes que I'afec
taven, retolació, mil coses, documents interns, publicaci
ons, anuncis, incomplien ele manera constant i reiterada 
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aquesta Llei de normalització lingüística i el Decret 100/1990. 

1 troben estrany que després nosaltres vulguem que consti 
en aquesta llei que els lletrats que representin la Comunitat 
Autonoma, l' Administració autonomica, utilitzin la Ilengua 
que li és propia, la lIengua que és del Govern de la Comuni
tat Autonoma? No ho fan, i vostes saben perfectament que 
no hi ha voluntat de fer-ho. 1 és aquest el problema real. Per 
tant a aquests incompliments em vull referir. 1 em creguin, 
a<;o ens fa pensar que a vegades determinades decIaracions 
d 'amor cap a la nostra Ilengua poden ser sentides per un 
diputat, pero per al conjunt del grup parlamentari no ho són. 
Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gdcies, Sr. Orfita. Sr. Alfonso , té la paraula . 

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEVA: 

Sí, Sr. President, jo també vull do nar I'enhorabona a l Sr. 
MartÍn ez de Dios pel seu esfor<; per parlar el ca ta la. Cree 
que si e l Govern fes la meitat de I'esfor<; que ha fet ell, av ui 
la Ilengua nostra esta ria normalitzada. Ho die aixÍ de ciar, 
perque ha utilitzat el Sr. Martínez de Dios un argument 
realment interessant, el Decret 100/1990, i ha lIegit I'article 
4. i ha dit que "normalmente", allo que es deia abans, con la 
Iglesia hemos topado, aquí hemos topado amb el normalmen
te . 

No m'agrada jugar, pero avui posaria messiolls que més 
del 50% , del 80, de les comunicaeions deis lIetrats ele la 
Comunitat Autonoma amb els jutjats són en castelIa. No 
m 'agrada posar messions, pero hi posaria el que no tenc, 
perque estic segurÍssim. Per tant no ens diguin que aquest 
normalmel1le no vulgui dir que excepcionalment qualque 
vegada es fara en catala, perque també normalmente les 
contractacions d 'obres són per subhasta i excepeionalment 
són per contraetació directa . El 90% són normalmente per 
adjudicació directa. 

Jo cree que és imprescindible aprovar aquesta esmena, i 
cree que el Govern refor<;aria almenys la se va voluntat de 
dur endavant una autentica normalització' lingüística apro
vant I'esmena, que tates les comunicacions siguin en catala, 
i .. que en tres mesos aixo es compleixi. Si no és aixÍ, ningú 
pot creure ni en els jutjats ni aquí ni enlIoc que e l Govern 
de la Comunitat Autonoma, e l Govern del Partit Popular. no 
estima la lIengua. Jo el que els diria, i no ha dic per voste, 
Sr. MartÍnez de Dios, sinó al Govern, que hay amores que 
matan, i el seu amor per la lIengua pot ser que la mati. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Alfonso. Toro de contra replica, Sr. MartÍnez 
de Dios té la paraula. 

EL SR. MARTÍNEZ 1 DE DIOS: 

Sr. Orfila, vamos a precisar. Yo me he referido, lo 
mismo que usted, a un decreto del Gobierno que obliga 
que los escritos dirigidos a la Administración de justicia, 
porque dice "debe ser en catalán" , la com unicación debe 
ser en catalán. A los letrados se les señala la obligación 
de que se dirijan a los juzgados y a los tribunales nor
malmente en catalán . Es fácil desde la demagogia decir 
estas cosas que se están diciendo aquí, porque ustedes 
no sé si conocen la vida de los juzgados. Ustedes no 
comprenden que cuando hay una prueba testifical, el 
letrado que se dirija al testigo preguntándole en catalán 
inmediatamente provocará una situación de demora en 
el procedimiento porque se tiene que poner en marcha, 
porque los tribunales de justicia actúan en garantía de 
los justiciables, y tiene que habilitarse un traductor ofi
cial para que comparezca y traduzca las preguntas que 
formula el letrado . 

Ustedes entienden que normalmente las actuaciones 
judiciales relacionadas con la Administración pública son 
las de la jurisdicción contencioso-administrativa , y en 
estos momentos el tribunal de apelación de las resolu
ciones dictadas por las salas de lo contencioso de este 
Tribunal Superior de Justicia de Baleares es el Tribunal 
Supremo, pues pongan ustedes a prueba al Tribunal 
Supremo y remÍtale cualquier escrito de demanda de 
proposición de prueba, de conclusiones en catalán. Se lo 
devolverán inmediatamente para que lo traduzcan ofi
cialmente. 

Sr. Orfila, estamos en ' un mundo que presenta mu
chas dificultades. Todo el mundo se queja de que la 
Administración de justicia es lenta, poco eficaz, y noso
tros queremos hacerla todavía más lenta y más ineficaz, 
y por ende más cara, porque usted no sé si sabe a lo que 
ascienden las minutas de los profesionales cuando tienen 
actuaciones judiciales. Por eso yo le decía lo de su cora
zoncito, y por eso le vaig pregar que lengués cOl1sidera
ció i tolerancia. Veo que no la tiene. Gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. MartÍnez de Dios. Passarem ara a la 
votació de les esmenes que queden vives a aquest projec
te de Ilei; i votarem en primer !loc la 3594 separada de 
la resta. 

Senyores i senyors diputats que voten a favor d'a
questa esmena, es volen posar drets, per favor') 

Senyores i senyors diputats que voten en contra? 

Abstencions? 

24 vots a favor , 28 en contra , 4 abstencions. Queda 
rebutjada 1 'esmena 3594. 
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1 passarem ara a la votació de les esmenes 3593, 95 i 96. 

Sí, Sr. Alfonso, hi ha petició de votació per separat? 

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEV A: 

Sí, la 3595. 

EL SR. PRESIDENT: 

Bé, votarem ido en primer lloc la 3593 i la 3596. 

Vots a favor d'aquestes dues esmenes? 

Vots en contra? 

Abstencions? 

27 vots a favor, 28 en contra, l abstenció. Queden rebut
jades aquestes esmenes. 

1 passarem ara a la votació ele I'esmena 3595. 

Vots a favor? 

Vots en contra') 

Abstencions? 

8 vots a favor, 28 en contra, 19 abstencions. Queda rebut
jada aquesta esmena. 

Passarem ara a la votació de I'article 4 del Dictamen. 

Senyores i senyors diputats que voten a favor d'aquest 
article, es volen posar drets, per favor? 

Entenc que queda aprovat per unanimitat l'artieJe 4. 

ArtieJes 5, 6, 7, disposició addicional, disposició final 
exposició de motius, farem votació conjunta. 

Vots a favor? Gracies, poden seure. 

Queden aprovats per unanimitat, i en conseqüencia queda 
aprovada la Llei de representació i de la defensa en judici de 
l'Administració de la Comunitat Autonoma de les lIIes Bale
ars. 

len aquest moment voldria fer pública en nom de tots els 
portaveus deIs grups parlamentaris d'aquesta casa, d'aquest 
parlament, la següent deeJaració: 

"Primer: El Parlament de les IIIes Balears manifesta la 
seva preocupació per la situació d 'ai"llament que es pot pro
vocar a les IIles Balears pels problemes en el si del Grup 
Iberia: Iberia, Aviaco i Viva. 

Segon: La companyia Viva, que té la base d'operaci
ons i la seu social a les Balears, és una empresa viable 
economicament, i capa<;: de mantenir els 400 lIocs de 
treball d 'alta qualificació a Mallorca, a més deis 150 a 
Madrid. 

Tercer: El Parlament de les Illes Balears s'adre<;:a al 
Govern de ¡'Estat perque dins el pla de viabilitat del 
Grup Iberia es contempli el manteniment de la compa
nyia Viva, i se la potencii· al maxim, donant-li la possi
bilitat d'operar en nous mercats, a més de promoure 
nova oferta dins els interinsulars." 

Entenc que es pot considerar aprovada per assenti
ment aquesta declaració? 

Queda , ido, aprovada per assentiment. 

1 esgotat I'ordre del día , coneJou aquesta sessió. Gra
cies a tots. 


