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Il.- PROPOSICIONS NO DE LLEI:
1) RGE núm. 1539/94, presentada pei Grup Pariamentari PSM í EEM, relativa a modificació deis reiais decrelS
551/1985 i 20/1988.
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2) RGE núm. 4580/94, presentada pel Grup Parlamentari SOCIALISTA, reLativa a relOrn per par! del conseller
de Comerf i 1ndústria de La despesa economica estalviada des del día 1 de setembre del 199/ en residencia
personal: lloguer, telefon, electricitat i gas.
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3) RGE núm. 4958/94, presentada pel Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a contraclacions en La gestió deL
fUlur pare de s'Albufera des Grau.
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4) RGE núm. 1627/94, presentada pel Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a adopció de mesures per tal de
prohibir la pesca amb xarxes de deriva. (Retirada).
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5) RGE núm. J 650/94, presentada pel Grup Parlamentari PSM i EEM, relaliva a l'incendi de 1'autocar que transp orta va escolars a l 'instlLUI d'Arla . (Retirada).

5683

m.- DEBAT DEL DICTAMEN DE LA

COMISS1Ó D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS 1 GENERALS DE LA
PROPOSTA DE LA COMISSIÓ TECNICA INTERINSULAR EXP. 3-94/PCTl-0002, RGE núm. 2616/94,
relativa a alribució de competencies als consells insulars en maleria de patrimol1i historie. prollwció socio-cullIlral. animació socio -cultural, diposit legal de /libres i esp or/S .

11.2) PROPOSICIO NO DE LLEJ RGE' núm. 4580/94,
presentada pel Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa
a retorn per part del conseller de Comer\ i Indústria de la
despesa económica estalviada des del dia 1 de setembre del
1991 en residencia personal: lIoguer, telHon, electricitat i
gas.
EL SR. PRESIDENT:
Senyores i senyors diputats. bones tardes a tots . Recomen<;a la sessió, i passam a la Proposició no de Ilei 4580,
presentada pel Grup Pa rlamentari SOCIALISTA relativa a
retorn pe r part del conseller de Comer<; i Indústria de la
despesa económica estalviada des del dia 1 de setembre del
1991 en residencia personal: Iloguer, telefon, electricitat i
gas. Té la paraula pel grup proposant la diputada Sra. Barceló.
LA SRA BARCELÓ 1 MARTÍ:
Sr. President, senyores diputades , seny¿'rs diputats. La
qüestió que ens ocupa a primera hora d 'aquest capvespre és
prou senzilla, el retorn per part del conseller de Comer<; i
Indústria de la despesa económica estalviada des de data d'l
de setembre de 1991 en despesa personal, pagada a través de
la despesa pública. Basicament feim aquesta sol'licitud, encara que s'hagi justificat el pagament d'alguns deis rebuts i de
la despesa general que configura va, i que figurava al contracte signat pel president de la Comunitat Autónoma amb el
propietari de l'habitatge, fetes aquestes demostracions d 'alguns deIs pagaments que alla s'establien havien de pagar per
part del Govern, evidentment queda el que fa referencia al
pagament del 1I0guer de I'habitatge.
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Per que feim aquesta sol, licitud des del Grup Socialista? Perque no creim qu e sigui bo ni creim que sigui
correcte per la credibilitat de les institucions que un
membre del Govern d 'aquesta comunitat, el conseller de
Comer<; i Indústria. sigui acusat d 'estafa a la hisenda
pública. Qui fa gestió deIs recursos públics, deIs ciutadans d'aquestes illes, queda molt malament que no participi segons les se~'es disponibilitats económiques en la
despesa pública. Qui reclama més recursos públics económics per a aquestes i\les no pot de manera irregular
fer minvar la participació que li correspon segons el que
guanya al que són els recursos públics.
Ho ha assenya lat el propi conseller, i ho ha assenyalat
el propi Govern en res postes a preguntes escrites i a
través deIs mitjans de comunicació, se'ns ha confirmat
per dues vegades que a la secció de nómines d'aquesta
conse\leria, pagadora de les retribucions d 'alts carrecs,
no hi ha constancia que cap d'ells percebi cap tipus de
retribució en especie. El pagament de l'habitatge que ha
utilitzat el conselle r per a ús personal no s'ha considerat
aquesta vegada pagament en especie, i per tant el conseI/er ha afirmat i el Govern ha declarat que el Sr. Conseller de Comer<; i Indústria no ha de declarar el pis a
Hisenda.
Encara el Govern d'aquesta comunitat autónoma,
que nosaltres sapiguem, no és el que ha de decidir com
i de quina manera es fan les declaracions de renda en
aquest país. La majaria deIs ciutadans quan feim la
declaració de renda i seguim el manual a disposició per
fer-Ia d'una manera correcta , uns manuals que s'adjunten quan es compren els impresos per fer aquesta decla-

DIARl DE SESSlONS! Núm. 136! fas cicle 2 ! 13 de desembre del 1994

ració, assenyala d'una manera ben clara quan es diu retribuciones de trabajo que existeixen dues caselles, una per a les
anomenades retribucions en diners, altres, la segona casella,
que diuen "retribucions en especie". Si en [a columna llegim
concepto, i els ho llegiré en castella, perque ho IIegesc de
manera textual, queda clar: "se indicará de forma sucinta la
denominación de cada una de las retribuciones percibidas en
especie, tales como utilización de vivienda, utilización de
automóviles, primas de seguros, viajes de turismo, etcétera".
Esta ciar. A més, a la 'co[umna de va[oració "se consignará
la valoración que de conformidad con las normas del impuesto corresponda a cada una de las retribuciones percibidas en
especie. Dicho dato deberá figurar en la certificación expedida por el pagador."
Pero evidentment la Comunitat Autonoma afirma i reafirma que no hi ha cap alt carrec que percebi cap tipus de
retribució en especie. l a veim. a més el e les explicacions que
dóna el fulletó d'Hisenda, vénen ~ Id proxilll~ pagina els
exemples concretament com s'han eI'anar omplim les caselles,
la valoració, i també s'explica la manera on s'han de posar
les citacles quantitats i el concepte perque s ·e mpren. 1 evidentment no trobam en aquests manuals quan els llegim cap
excepció que fes referencia a consellers . ni cap excepció que
fes referencia a interpretacions fe tes pel Govern d'aquesta
comunitat.

J
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S'ha incomplert la Llei, s'han incolllplert les normes de
declaració, i per a<;o és necessaria la correcció del fet. Per
tant és necessari que I'habitatge, tal C01'01 estableixen les normes que regulen les declaracions ele la renda, sigu i considerada un salari cobrat en especie. 1 ens podran dir. i s'ha dit a
través deis mitjans de comunicació, que aquesta s'havia fet
així perque era l'opció més ecollomica. perque un conseller
d'una altra illa pogués arribar a ser conseller ele pie dret. 1
és cert que una autonomia dividida entre tres illes és costosa,
i que tots, siguem d'alla on siguelll, tenim dret a la feina
política en igualtat de condicions. Ser afora su posa una
despesa que mai fins i tot arriben a compensar economicament, pergue no només són els costos materials, sinó que
també sabem que tenim una perdua de temps considerable.
Pero no ens enganem, cap excusa és valida per incomplir el
deure que tenim e[s ciutadans amb Hisenda. Tots e[s ciutadans som iguals a I'hora d'omplir la declaració, gestionam
uns recursos públics del Govern, recaptats deis ciutadans
com perque les coses funcionin en aquest país. Oui gestiona
aquests recursos púb[ics de cap de les maneres pot fer minvar [a seva participació per estalvi personaL per no declararho a Hisenda.
Com podem fer una bona gestió i reclamar més recursos
economics per inversions, per serveis, per prestacions, si som
e[s primers que per estalvi personal defraudam -per dir-ho
d 'una manera ben clara- defraudam el que cobram, no participam segons les nostres disponibilitats amb els deures que
ens corres pon per fer a I'hora de fer la declaració de renda.
La utilització d ' un habitatge, ens agradi o no ens agradi, és
un pagament en especie. No qüestionam les quantitats economiques que es cobren o es deixen de cobrar. Sabem que és
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car ser conseller per part d'un aitre pob[e, d'una altra
iHa, pero a<;o de cap manera pot justificar que la utilització d'un habitatge per a ús familiar, per a ús personal,
no es declari, com assenyalen les normes d'Hisenda, com
a una percepció, com un ingrés, com una retribució en
especie, i que part, per tant, d'aquest ingrés, s'ha de
declarar a Hisenda.
Creim que des deIs carrecs públics, des del Govern,
s'ha de ser totalment escrupolós amb aquest comp[iment, i evidentment per no desvirtuar la credibilitat de
les institucions, la credibi[itat d 'aquest govern, creim que
és important que es corregeixi aquesta situació i que es
retornin aquestes quantitats a les despeses públiques que
no havien d'haver sortit mai per pagar despeses personals no decIarades. Gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sra. Barceló. Pel Grup Parlamentad MIXT
té la paraula el Sr. Pascual i Amorós.
EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS :
Sr. President, senyores i senyors diputats. Discutim
un t~ma economicament tal volta no massa important
respecte d'altres que debatem en aquest par[ament, pero
sí que té un valor simbolic, un valor de donar exemp[e
o no donar exemple per part del Govern respecte a les
actuacions deis ciutadans. 1 aquí hi ha dos aspectes, un
aspecte personal, del que ha dit la Sra. Barceló; i un
aspecte comunitario L'aspecte personal, en aguest cas
correspondria al conseller ele Comer<; i Indústria, seria
la seva responsabilitat el 'haver posat a [a declaració de
renda o haver-l'hi posat, el fet de viure a un habitatge
l[ogat pel Govern, i aixo és un tema que jo no sé fins a
quin punt aquest parlament hi ha d'entrar. Pero sí pens
que aquest parlament sí ha d 'entrar en l'altre tema, que
és comunitari, i és que en aquests moments ha aparegut,
el Govern no ha dit la veritat a aguest parlament. si és
ver el que diu la Sra. Bareeló, que és que ha dit repetidament que cap a[t canec té pagaments en especie, per
tant ja aquí hi ha una responsabilitat que s'ha de depurar en aquest parlament.
I no només no s'ha dit la veritat. sinó que es dóna
una retribució que s'anlaga, i per tant aquest parlament
es troba, com podríem dir en la higuera, en castella.
Hem de saber pels diaris que hi ha a[ts canees, en
aquest cas un conseller, que té una retribució que aquest
parlament no sap, i aixo crec que té una certa transcendencia, perque la pregunta immediata és la següent: Si
s'ha descobert que hi ha una retribució que no coneix
que no coneix aquest parlament, perque no el tenen
informat, fins i tot diuen el contrari del que sembla que
és, la meva pregunta és la següent: Quantes altres n 'hi
ha? Tenim garanties ara que no hi ha més pagaments en
especie, que no es declaren a aquest parlament? Tenim
garanties. Sr. Ribas de Reina')
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Jo cree que el tema esta, per tant, en aquest aspecte de
caracter comunitari, i aquí és 00 hem d'incidit. Evidentment
és inadmissible que els pagameots deis alts carrecs no estiguin reflectits a la Llei de pressuposts del Parlament. Aquesta
és la gran crítica que podem fer al Govern. A la Llei deis
pressuposts de la Comunitat Autónoma han de figurar totes
les retribucions deIs alts carrecs, totes les retribucions deis
consellers, i no hi figuren. Per tant, nosaltres, Unió Mallorquin a em referesc, donara suport a aquesta proposició no de
Ilei en principi, i dic en principi perque aquí es parla d'habitatge, telefon , electricitat i gas, s 'ha dit pels mitjans de comunicació que no és cert que es pagui el telefon, ]'electricitat i el gas, si aixó és així crec que s'hauria de modificar i
deixar només amb el tema de I'habitatge; i si encara existeix
aquest contracte, evidentment s'ha de resoldre.
1 en darrer lloc vull parlar d 'una altra cosa a que ha fet
referencia la Sra. Barceló, que só n els problemes específics
deis consellers de Menorca, que són menorquins, eivissen cs
o form e nterers. Evidentment és bo que el Govern de la Comunitm Autonoma tengui consellers de les quatre illes, i
evidentment no és el mateix el nivell de despesa que té exercint ele conseller un mallorquí que un menorquí, eivissenc
o formenterer; pero aixo no és objecte del debat d'avui. Si
s'ha de discutir a la proxima lIei de pressuposts, o a una
1110ctificació de la Llei de pressuposts, estam disposars a parlar-ne, perque pensam que és bo que hi hagi consellers no
només de ' Mallorca, sinó de Menorca, Eivissa i Formentera,
pero sempre amb una base de partida, que ha de figurar a la
L1ei de pressuposts, i han d'estar cIares totes les retribucions
que hi puguin haver, en aquest cas per despla<;ament de
residencia, han d'estar a damunt la taula, no davall la taula,
de cap manera davall la taula; i després han d 'estar jl,lstificades , perque hi ha 1I0guers que són més petits o més grossos.
No entrarem en la valoració si són petits o grossos els 110guers, pensam que en qualsevol cas qualsevol retribució que
hi pugui haver per als consellers, o que hi poguessin haver parl en hipotesi- haurien de figurar en la L1ei de pressuposts,
i no s'haurien de fer les coses així com s'han fet. Moltes
gracies .
E L SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Pascual. Grup PSM 1 EEM, Sr. Sampol, té la
paraula.
EL SR. SAMPOL 1 MAS :
Sr. President, senyores i senyors diputats. Amb brevetat ,
perque realment el tema el consideram molt senzill, l'hem
estudiat i realment amb la documentació aportada és molt
facil treure unes conclusions. De totes maneres també coneixíem, també teníem una resposta del conseller de la Funció
Pública, datada dia 17 de juny de 1994, alla on ens diu "a la
secció de nómines d'aquesta conselleria, pagadora de les
retribucions deis alts carrecs, no hi ha constancia que cap
d'ells percebi cap tipus de retribució en especie, tot al contrari, perceben les retribucions d 'acord amb el que preveu la

L1ei de pressuposts de la Comunitat Autónoma de les
Illes Balears corresponent".
Vegin peró una altra res posta, datada un poquet més
d 'un mes més tard, concretament dia 13 de juliol de
1994, en aquest cas signada pel conseller d'Obres Públiques i Ordenació del Territori, Sr. Bartomeu Reus, a
la pregunta sobre les remuneracions economiques del
gerent de l'Ibavi, contesta "per a I'any 1992 i 1993,
retribucions salarials 6.144.000 pessetes, primes d 'assistencia a consells d 'administració 540.000 pessetes, retribucions en especie 550.000 pessetes". Recordin el famós
habitatge del gerent de l 'Ibavi.
Per tant el Consell de Govern és conscient que es
paguen remuneracions en especie, en aquest cas a un
gerent d'una empresa pública. Per tant aquí s'h a produ"it una primera irregul aritat, i 110 menor, un a irregul aritat molt greu. Un me mbre del Govern, el conseller de
la Funció Pública, ha mentit al Parlament; i no es pot
al' legar ignorancia. Un altre ll1ell1bre del Govern reconeix que les retribu cions per 1I0guer d ' un habitatge són
retribucions en espec ie. Per tant aquí no hi ha lloc a
al'legar ignorancia, sa bien positivament qu e aixó eren
retribucions en especi e. Per si hi havia dubte, ja ho ha
mostrat la Sra. Sal0111 , avui ll1ateix també ho hem consultat, el manual pnktic per fer la d~claració de 1']111 post de renda de les persones físiques preveu dos suposits, tots dos entren en el cas de rendiments subjectes a
tributació. Podría entrar com a ajuda familiar; ajudes
familiars comprenen e ntre d 'altres "ayudas para vivienda ", o pot entrar din s el concepte de retribucions en
especie, alla on hi hauria "utilización gratuita de vivienda", que seria aqu est cas al nostre entendre, i si fos el
cas -que pareix que no- "suministros de energía, agua,
teléfono" que també estarien subjectes a tributació per
impost de renda de persones físiques.
No només aixó, i ta mbé hi ha fet referencia el Sr.
Pascual, que és el que pot cobrar qualsevol funcionari
de la COl11unitat Autónoma de les lIIes Balears, alt carrec, conseller, president del Govern, al marge del que ja
hem parlat altres vegades, de les gratificacíons mal anomenades per certs díputats, entre els quals jo em cont,
com a "bufandes"? Només poden cobrar el que aprova
la Llei de pressuposts generals de la Comunitat Autónoma de les IIles Balears en el tom "relació de llocs de
treball". Per tant el conseller, en aquest cas el conseller
de Comen; i lndústria, pot cobrar, en aquest cas per
I'any 1995, 9.272.038 pessetes brutes. Sí les 1.800.000
pessetes que pareix que ha costat aquest pis entren dins
aquests 9.272.000 pessetes, no hi ha cap ínconvenient,
estam dins la legalitat.
Per tant jo crec que és, si obre qüestió incidental el
conseller, o el portaveu del Partit Popular, ens ha de dir
si les 150.000 pessetes mensuals que ha cobrat en especie el conseller de Comer<; i lndústria estan compreses
dins aquests 9 milions i busques que autoritza la Llei de
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pressuposts, no hi hauria cap irregularitat. Hauria tributat
segurament per impost de renda de persones físiques, i no
hi hauria res a dir, seria una situació perfectament legal.
Pero si a més d'aquests 9.272.000 pessetes brutes, ha cobrat
1.800.000 pessetes, ens podem trobar amb dos tipus d'infraccions. Si el conseller de la Funció Pública no ha presentat
declaració a Hisenda, evidentment és una qüestió personal
seva amb l'Agencia estatal tributaria. En aquest cas ens
podríem trabar amb una defraudació aproximada, és difícil
de calcular, pero sobre un sou net d'uns 7,5-8 mitions de
pessetes més 1,8 milions de retribucions en especie, ens
podríem anar a una taula de cotització aproximadament al
50% ; significaria que aquests 1,8 milions de pessetes anuals
suposarien haver de tributar unes 800-900.000 pessetes anuals. Aquesta seria la possible defraudació. Aixo és un tema
que també ha d'aclarir el conseller.
Per tant, o ens trobam que s' lla ele fer una cleclaració
el 'impost de renda de persones fÍsiques complementaria, si

és que fins ara no s'ha tributar, o bé s ' ha de retornar el
cobrat al Parlament. Jo continuu Stlposant. i permetin que
reservi el nostre vot fins que s'haguin contestat aquests interrogants que nosaltres hem plantejat. pero al nostre entendre
si el cobrat pel conselfer, si aqu esta retribució en especie no
esta inclosa dins I'autoritzat per la L1ei ele pressuposts del
Parlament, ni amb una declaració complementaria es podria
tenir ·Ia situació legal, al nostre entendre I'únic que pot cobrar el conseller és l'aprovat per la L1ei de pressuposts del
Parlamento Per tant en aquest cas I'única sortida legal per al
conseller de Comer<; i Indústria seria retornar el cobrat al
Govern; ni amb una declaració complementaria ens trobarÍem dins la legalitat.

¡ ..

Per tant, senyores i senyors diputats . esperant que o el
conseller o el portaveu del Partit Popular aclareixi exactament en quin concepte s'han percebut aquestes retribucions,
nosaltres els hem aventurat les distintes possibilitats que hi
ha, i de tates maneres tornar recordar. recalcar que el conselIer de Funció Pública va respondre d'una manera erronia al
Parlament. Ens ha via d'haver especificat que com a mÍnim
hi havia un alt carrec, el conseller de Comen; i Indústria,
que percebia unes remuneracions en especie, el conseller de
Comer<; i Indústria percep 150.000 pessetes mensuals en
concepte d'utilització d'habitatge. Moltes de gracies. i esperam les seves respostes.
EL SR. PRESIDENT:
Graci es, Sr. Sampo\. Grup PP-UM, Sr. Jaén Palacios té
la paraula.
EL SR. JAÉN 1 PALACIOS ;

1,

Gracias, Sr. Presidente, señoras y señores diputados. Ya
conocemos por la prensa lo que la diputada portavoz del
Grupo Socialista nos ha expuesto. ¿Cuantas veces se ha repetido por los medios de comunicación esta noticia?, que yo
esperaba que hoy en su intervención aquÍ en la tribuna, ante
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la Cámara, aportase nuevos datos, y aportase VISIones
nuevas, orientaciones desde su grupo que no ha hecho.
Y yo creo que ha desaprovechado una ocasión, una
buena ocasión, para rectificar lo que a mi juicio ha sido
un grave error, porque ha atribuido al Gobierno unos
pagos que el Gobierno no ha realizado. Y a esa equivocación yo sólo tengo una explicación para que sea así,
y es que ustedes han actuado con ligereza, o ustedes han
actuado de mala fe. Hoy las cosas, por lo que se ha visto
aquí, ya no son lo que son ; o por decir mejor, las cosas
son las que son, porque no han cambiado, pero ustedes
desde esta tribuna vienen a decir que donde dije diego
ahora digo digo. En otras palabras, y en lenguaje coloquial, yo creo que siguen entonando la misma canción,
lo que pasa que han cambiado la letra , también el volumen, porque la intensidad del mensaje ya es distinta; y
también han cambiado el timbre y el tono . Yo creo que
ustedes se han equivocado mucho y no lo quieren reconocer, yeso es lo que a veces en política hay que saber
hacer, porque errar es de humanos. y rectificar -dice el
refrán- es de sabios.
¿Qué dice su exposición de motivos') Allá dice que
el Gobierno ha pagado con recursos públicos los gastos
personales del conseller. ele vivienda o residencia, alquiler, teléfono, electricidad y gas. Y 3I'íaden a continuación
el nombre del conseller por si alguien no supiera cómo
se llama, siempre eso queda bien. Yo tengo que decir
aquí que esa constatación que ustedes hacen de un
hecho no se ajusta a la verdad. Se ha difundido ampliamente por los medios de comunicación, con titulares del
tipo 20 o 22 y en negrita. Pero eso no es cierto. Y no me
atrevo a sostener, por respeto' a la Cámara y a ustedes
mismos, si ustedes dicen mentiras o mienten. Lo retórico
siempre hace una distinción entre esos dos conceptos, no
es igual decir mentiras que mentir. Decir mentiras es
decir cosas que no se ajustan a la verdad, y mentir es
decir cosas que uno sabe que son otra cosa, pero sin
embargo las dice sabiendo que no es verdad.
El Gobierno, y lo hemos de decir de forma rotunda,
no ha engañado al Parlamento. El Gobierno no paga
con cargo a fondos públicos gastos personales del conseIler, porque esa frase incluso puede encerrar otros conceptos, como incluso la misma manutención, y que yo
sepa tampoco está incluida en las retribuciones del COI1selIer. Y hemos de decir con rotundidad que el conseller
paga de su propio bolsillo los gastos de electricidad, los
gastos de agua , los gastos de luz y cuantos otros suministros, incluso el teléfono, se vinculan a ese inmueble.
Pero dice un refrán menorquín que canlÍn papers i
menlin barbes, alegando en ese refrán que tienen más
validez los documentos que las afirmaciones o negaciones que aquí se hagan . Y siendo así yo quiero acreditar
ante la Cámara, y lo dejaré en la mesa, las certificaciones expedidas por Gesa , por Telefónica y la propia conselleria de Hacienda a través de su tesorería general.
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diciendo que esos gastos de suministros que ustedes denuncian falsamente, los (... ) el conseller.
Sobre el alquiler del inmueble ya hablaremos más adelante. Yo quiero entrar -más adelante hablaremos sobre el alquiler del inmueble, veo que la risa se contagia- y quiero partir
de que ustedes hacen una descripción de un hecho falso, y
concluyen por supuesto cosas falsas. Dicen en su propuesta
que se devuelva de manera inmediata, es decir ya, antes de
salir de aquí hoy del Pleno, lo que el Gobierno ha pagado en
concepto de alquiler, vivienda, teléfono y electricidad, y
desde el año 91; y esa conclusión es falsa, porque ustedes
parten de una premisa que es falsa, y en lógica formal las
cosas más sencillas que hay es la proposición de "si a, entonces b": pero, claro, aquí no es si a, es que aquí no es a, y
por tanto entonces no es b. Solución, que ustedes caen en un
grave error ,
¿Qué pasa con el alquiler? ¿Por qué el Gobierno alquila
un inmueble de esa naturaleza? ¿Con qué fin lo hace? Yo
espero convencer al Grupo PSM I EEM, me satisface que no
anuncien su voto y que esperen nuestras explicaciones, porque las cosas no son como parecen, o como algunos quisieran
que fueran. Yo sólo veo dos razones: Una razón que ya se ha
vislumbrado por el Grupo Mixto, afortunadamente, que al
menos ha hecho una Rropuesta constructiva; y una razón que
( .. .) política y otra económica. La razón política es que el
Gobierno arrienda un inmueble en ese sentido que antes se
apuntaba de que haya igualdad de oportunidades, y la aplicación de ese principio por una disposición de quien reside
está pensado, tiene su domicilio en una isla menor, Menorca
en este caso, mañana Ibiza, y otro día Formentera, ¿por qué
no? y utiliza de forma esporádica una vivienda que no es su
domicilio. Y es de justicia a mi entender que quienes se desplazan a Mallorca porque son nombrados y tienen ese honor
de formar parte de un gobierno, que tengan un trato diferenciado, porque no se puede tratar a todo el mundo igual, y en
eso al menos coincidimos. Y esa vivienda sirve de forma
ocasional para que el conseller se aloje, pernocte allá, realice
relaciones, las que necesite, prepare su trabajo y mantenga
los contactos que considere oportunos. Ésa es la diferencia,
que después veremos, que ustedes no quieren entender.
Pero además hay una razón económica, yeso no ha de
extrañar en un gobierno, que ya lo anunció el presidente en
su discurso, que es un gobierno austero. No. es un gobierno
cuyo presidente tenga un palacete, no ya ni ' un palacete, ni
siquiera una residencia; y éste es un gobierno que en esas
características no ha de extrañar, por tanto, que tome ante
esa situación la postura que ha tomado. Cabía otra postura,
cabía la postura de indemnizar al conseller por sus desplazamientos, con las dietas correspondientes y con los gastos
que conlleva de manutención y alojamiento; pero eso supondría grosso modo quintuplicar el importe de la renta anual
que en ese momento cuesta el inmueble. Por tanto lo que yo
antes decía como solución económica ahora la he argumentado, y espero que se pueda compartir.

Se apunta también a resolver el contrato. Estamos también disconformes con eso, por las razones que he dicho, pero también porque el Parlamento por esa vía de
proposición no de ley no puede prohibir a un gobierno
lo que la ley le atribuye, que es contratar servicios, suministros, compras, y hacer cuantos contratos le venga en
gana, si se me permite la expresión, ajustándose a la ley.
En resumen, Sr. Presidente, yo creo que los hechos
descritos no se ajustan a la verdad, porque son inexactos,
eso por no ser m uy fuerte en la expresión; que no procede devolución por los pagos de suministros, porque
quien nada pagó nada se le ha de devolver. Tercero, que
el reintegro de la renta, por lo que he dicho, por ser un
inmueble, que ustedes interpretan la ley de una forma
muy interesada, no procede tampoco. En cuarto lugar
porque algunas soluciones compensatorias tienen que
establecerse, y mientras esas circunstancias sigan vigentes
el Gobierno ha de mantener eso, salvo que busque otra
solución, a la cual nosotros nunca nos hemos negado.
Quinto, que ustedes tienen que hacer aquí, desde esta
tribuna. y después en rueda de prensa una rectificación,
porque ustedes con sus declaraciones causan daño a la
honorabilidad del Gobierno y del conseller: y que quien
se equivoca y quien hace una política mendaz tiene que
corregir. porque eso es lo que tienen que hacer.
y lamento por último, Sr. Presidente, que no haya un
espíritu constructivo en la propuesta del Grupo Socialista, porque ¿ustedes qué harían en una situación similar? No nos han dicho nada de eso, y me gustaría escuchar su opinión. Pasen por alto referencias a cuestiones de ética, de solidaridad, de ética de que Hacienda
somos todos, evidentemente; pero no caiga usted en el
error, Sra. Barceló, de poner la ética por encima de la
ley, porque en un estado de derecho lo que importa es
el sometimiento a la ley, porque si no, usted estaría
dando un paso peligroso, que es el que defendía ( ... ) del
estado fascista, de poner el estado ético por encima del
estado de derecho. Gracias, Sr. Presidente.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Jaén Palacios. Torn de replica, Sra.
Barceló té la paraula.
LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:
Sr. President, senyores diputades, senyors diputats.
Rectificació? AqUÍ l'únic que ha de rectificar és el Govern. L'únic que ha de rectificar és el conseller de Comen; i Indústria, igual que el conseller de la Funció
Pública, quan assenyala en respostes escrites a I'oposició,
com li han dit al tres portaveus, mentides. O és o no és
la seva firma quan assenyala en respostes escrites als
grups de I'oposició, al Partit Socialista, a ['Entesa de
I'Esquerra de Menorca, que a la secció de nomines
d 'aquesta conselleria, pagadora de retribucions a alts
carrecs no hi ha constancia que cap d'ells percebi cap
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tipus de retribució en especie. CIar, vostes es manten en que
a«o no és un pagament en especie, i per tant assenyalen que
el Govern manté que el Sr. CristOfol Triay no ha de declarar
el pis a Hisenda. Pero, senyors, les normes de la declaració
d 'hisenda, els record, no les fan vostes. El compliment de la
lIei és fonamental, igual que tots els altres ciutadans, ben
igual per al Govern. La utilització d' un habitatge d 'acord
amb les normes que regeixen les declaracions de renda, és
una retribució en especie, i ha de constar aquesta valoració.
Per tant, de rectificacíó, res; qui ha de rectificar és el conselIer de la Funció Pública, i rectificar la declaració que ha
rebut, perque ha estat usant des de l'u de setembre de I'any
91 un pis com a habitatge familiar, un conseller .
1 és així de cIar, i per tant mantenim que el Gov ern paga
amb despesa pública una despesa personal eI'un senyor. l tant
que és cert, qui I'utilitza, I'habitatge'.' Uw personal. liSO fami·
liar; i a<;o és una retribu ció, eI'acorcl amb les normes de la
declaració de renda, i vostes I'exoneren ele fer la cleclaració.
i CJui són vos tes per exonerar la gent ele fer les c1ecl aracions
de renda'.' O és que ara vostes ~~I Clll més'.' No, només ens
mancara Cl«O. No hi figura, em selllbb, a l pmjecte de lI ei,
pero al pas que anam, si feill1 aquest tipus c1 ' interpretació,
vertaderament hi pot caure toL
Per que demanam que es retornin totes les despeses personals, i per que havÍem inclos tot el que feia referencia als
rebuts, que al principi de la mev<l inter ve nció he assenyalat
que c1'alguns s'havia justificat el pagall1ent'l Perque en el
contracte signat entre el Sr. President del Govern d' aquesta
comunitat autonoma, el Sr. Gabriel Cai'iellas Fons, juntament
amb el propietari de I'habitatge que utilitza per a liS personal
el conseller 'd e Comer<; i Inelústria, assenyala concretament
que I'arrendatari, que aquest senyor, no aquest, I'arrendatari,
a part de la renda · pactada satisfara, pagara les despeses de
gas, electricitat i telefon. Evidentlllent nos<lltres hem de
demanar que per part del conseller, que utilitza el telefon, el
gas d'aquest pis, que el pagui , i només ens mancaria que no
hagués demostrat que encara tot a<;o li pagam eles del Govern, que estava en la se va obligació ele demostrar que ho
pagaya, cIar que sí; no ha fet cap ou amb elos vermells
aquest senyor presentant rebuts, que només hi mancaria que
encara li paguéssim aquest tipus de despesa .
Per tant, seguim pagant I'habitatge, seguim pagant despeses personals amb doblers públics d'un senyor determinat,
que no hi tenim cap tipu s cI'obligació, perque tot el que són
retribucions, tot el que aquest senyor hauria de pagar del seu
sou s'ha de declarar a Hisenda, i a partir d'aquÍ les parts
corresponents que s'ingressin a la despesa pública.
Evidentment la política d'igualtat d'oportunitats, els
motius economics que és més barat pagar un pis a aguest
senyor i no declarar-lo a Hisenda que pagar-li dietes. Home!,
és més barat tenir funcionaris i no pagar-los la Seguretat
Social, surt molt més barat, pero és il·legal. Surt molt més
barat comprar factures en negre, sense IV A, és molt més
barat, pero no és legal. Si volem jugar tots a nivell cI'igualtat
cI'oportunitats, ajustem els sala ris, ajustem el preu perque
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aguest senyor pugui viure bé, pero evidentment a«o no
evita en absolut que s'hagi de pagar. Només hi mancaria
a<;o! Aquest senyor ha de declarar el que ingressa, i la
utilització d'un habitatge que hauria de pagar del seu
salari, hauria de ser declarat i ser objecte de retencions.
1 a més estic segura d'una cosa, que si l'hagués de pagar
ell de la 5eva butxaca, potser no pagaria un lloguer de
154.000 pessetes cada mes.
(Remar de veus)

Fins i tot encara ens sortiria més barat: Una altra raó
economica, hagués de estalviar-s'ho de la seva butxaca,
veuríem quines són les quantitats. Per tant, raons economiques, cap ni una; I'autonomia, la democracia, la
igualtat d'oportunitats, evidentment és car, i s'han de
cleclarar les coses. Ara, tots hem ele jugar amb les mateixes igualtats cI'oportunitats, tOt5 hem de declarar i participar a Hisenda d'acord amb els ingressos que percebem,
i la utilització d'un habitatge -repetesc- per molt que el
Govern interpreti, la llei i les normes són clares, és una
percepció en especie, i així es va considerar al gerent de
l' lbavi, i tal enrenou no li varen muntar. Ho era, se li va
considerar, i aixÍ aquest senyor ho declarava. 1 aquest,
per que no?, per que un conseller no: En absolut a cap
d:aquí clins hi ha cap excepció que faci referencia a
consellers, i molt manco a illterpretacions de membres
del Govern.
Respecte d'economia repetesc, es poden fer molts
cI'estalvis, pero cree que un Govern en absolut, que
gestiona doblers públics, ha de fer estalvis davant la
hisenda pública defraudant, a<;o és totalment intolerable. Per tant aquí qui ha de rectificar, evidentment, és
el que té uns ingressos i no els declara a Hisenela, i són
ingressos que són d'una despesa pública de la gent d'aquesta comunitat; i per tant demanam que l'única manera que les institucions no se sentin perjudicades, tenint
un membre del Govern que pot ser acusat de defraudador d 'Hisenda, que retorni aquests doblers. l a<;o és el
que demanam, sobretot quan es mantenen aquest tipus
cI 'explicacions aquí, assenyalant la total mancan<;a de
raons legals i ele raons etiques, per que no? la ho entenc
que voste no sigui precisament un enamorat de I'etica,
pero C0111 a mínim, ho hem de dir així, és important la
legalitat...
'.

EL SR. PRESIDENT:
Acabi, Sra. Barceló.
LA SRA. BARCELÓ 1 MARTÍ :
... i és importan t I'etica per funcionar en democracia,
i sobretot, que tots hi col·laborem segons les nostres disponibilitats. Viure a un pis de 154.000 pessetes és un ingrés que s'ha ele declarar. Gracies.
(AplaudimcllIs)
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EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sra. Barceló. Intervencions en contrareplica, Sr.
Pascual, té la paraula.
EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS:
Sr. President, senyores i senyors diputats. Jo pro posaré
una transacció verbal al Grup Parlamentari Socialista, i demanaré a tots els al tres grups que I'admetin, que és que al
punt primer se suprimeixin les paraules "teldon, electricitat
i gas"; pero en qualsevol cas, si hi ha una negativa per part
d'algun grup, en aquest supos que si n'hi ha qualcun sera del
Grup Parlamentari Popular, votarem que sí. Per que? Perque diu "retorni de manera immediata al fons públic d'aquesta comunitat tota la despesa personal que el Govern li
hagi pagat en concepte de Iloguer, telefon, electricitat i gas".
Si no ha pagat res en teldon, electricitat i gas, no ha de
tornar res, és correcte; pero precisament per aquesta possible
rectificació jo demanaré que se suprimeixin aquestes paraules
de la proposició no de llei.
M'ha estranyat sentir en aquesta tribuna que s'ha utilitzat
aquest habitatge de manera espontdica, ele manera ocasional.
Jo tenc la impressió que qui ha dit aixo ha fet un magre
favor al conseller el'Indústria i de Comen;, perque jo de cap
manera ¡Juc creure que durant més de sis mesos en I'any,
més de la meitat de I'any no esta aquí, a Palma. O bé dirigeix per fax la conselleria, o per telefon, o bé se'n va de
vacacions més de sis mesos. Per consegüent jo crec que, no
sé, no entenc com han pogut fer aquesta argumentació.
1 anam al sotmetiment a la lIei que s'ha dit aquí. Jo crec
que el Sr. Sampol ha fet una descripció molt acurada, molt
encertada del que pot pagar el Govern. Jo no discutiré si ha
de declarar la renda o no ha de declarar la renela, jo ho he
dit abans, és un tema inelivielual, un tema personal, en aixo
no hi entr; pero el Sr. Sampol ha fet un raonament perfecte:
Si s'ha pagat menys elel que diu la relació ele 1I0cs de feina,
i es poden elescomptar aquestes 1.800.000 pessetes, aquí no
passa res, pero aixo no és el cas, no ho ha dir el Sr. Jaén
Palacios, aixo; no és el caso Si han passat, només hi ha una
manera d 'arreglar-ho, que és tornar els doblers, evidentment,
perque estam en la iHegalitat. Sotmetiment a la llei, ens ha
dit, article de la Llei de pressuposts d'enguany, que és calcat
del de I 'any passat, i ele l'altre i de 1'altre. Les retribucions
deIs alts carrecs al servei de I'Administració de la Comunitat
Autonoma, inclos el seu president, diu per al 1995 -i aixo es
va repetint el 'anys enrere- hauran de ser les corresponents a
les de 1994 amb la mateixa estructura, i amb subjecció a la
normativa vigent en l'esmentat exercici. L'any passat ja es
pagava l'habitatge, enguany és igual que l'any passat. L'altre
any, el 92, es pagava l'habitatge, també. Pero, el 91 es pagava l'habitatge? No. Hi ha hagut un pressupost que s'ha fet un
pagament en especie a partir d 'un moment determinat en
contra d 'aquest article 12 de la Llei de pressuposts, millor
dit, de I'article corresponent del pressupost de I'any 1992.

Per consegüent, aquí s'infringeix la llei, i per tant jo
he d'apel·lar al sotmetiment a la !lei, el mateix que ha
dit el portaveu Sr. Jaén Palacios, sotmetiment a la !lei.
1 finalment vull repetir que nosaltres estam disposats a
estudiar el tema si hi ha d'haver compensacions o no als
consellers que tenguin residencia fora de l'illa de Mallorca, pero aixo no és objecte del debat d'avui, aixo és
objecte d'un altre dia. Avui senzillament es tracta d'una
proposició no de llei que diu al Govern: Primer, que no
ha dit la veritat al Parlament, que ha dit que no hi ha
pagaments en especie, i ens ha deixat a tots amb un
dubte, que el vull tornar repetir per acabar: Quants de
pagament en especie desconeixem els diputats de l'oposició d 'aquest parlament, que dóna el Govern, quants?
No ho sabem. N'hi ha hagut un, quants més?
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Pascual. Sr. Sampo!. té la paraula.
EL SR. SAMPOL 1 MAS:
Gracies, Sr. President. Senyores i senyors diputats.
De les paraules elel portaveu del Partit Popular queda
confirmat que a més deis 9.2 milions de pessetes anuals
que cobra el conseller de Comen; i Ind.0stria, d'acord
amb l'aprovat a la Llei de pressuposts, es paga apart el
1I0guer d'aquest habitatge. Sr. Jaén, m'ha quedat un
dubte, quan ha justificat les despeses, ha em prat una
expressió que no he entes, i li'n deman un aclariment;
ha parlat de gas i d 'electricitat, diu "el telefon esta vinculat a I'immoble"; aclareixi'mi el teldon el paga el
Govern o el paga el conseller. Supos que el paga el
conseller.
Pero vaja, ens centrarem en el tema de l 'habitatge.
Jo, senyors del Govern, senyors del Partit Popular, de
bona fe entenc que aixo és una remuneració en especie,
i jo em vull fer un suposit: Tots coneixem persones -treballadors- que, per motius de feina, els han destinat fora
ele les lIles Balears, els han destinat afer feina a Barcelona, a Madrid, al continent, per motius turístics a Canaries, i amb la remuneració va implícit un pagament
en concepte de lloguer d 'habitatge. Aixo esta subjecte a
tributació per impost ele renda de persones físiques. Per
tant, si un conseller de Menorca, d'Eivissa o de Formentera necessita una remuneració especial, una indemnització especial, per raó d'habitatge, quan aixo ho hem
d'haver aprovat és el mes de desembre en la Llei de
pressuposts generals de la Comunitat Autonoma de les
Illes Balears, i si en lloc de 9.200.000 hi han de figurar
onze milions, és el Parlament qui ho ha d'aprovar, i
aixo és una tributació en especies el titular de la qual,
que la percep, I'ha de declarar a hisenda. Aquesta és la
nostra interpretació.
Per tant, anuncii' el vot a favor el'aquesta moció,
sigui amb la transacció o sigui sense la transacció; en tot
cas, només s'hi demana el retorn ele les quantitats cobra-
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des, perque, a més, no hi veim altra solució legal, no hi veim
altra manera de subjectar-nos a la legalitat. Repetesc que, al
nostre entendre, ni una declaració complementaria a ['Agencia Estatal de I'administració tributaria resoldria el problema
legalment, perque la L1ei de pressuposts condiciona els pagaments que s'han de fer al conselJer de Comef(~ i Indústria, i
el conseller de Comer<; i Indústria només pot cobrar
9.272.000 pessetes brutes anuals, apart si Ilavors Ji valen
donar una altra gratificació, per a la qual cosa ja sabem que
tenen mecanismes, PefO, en concepte de 1J0guer d ' habitatge,
és una remuneració, i no estan autoritzats a pagar-la. De
tates mar.eres, jo els empla<; a fer una consulta, a demanar
un dictamen a l'Agencia estatal de I'administració tributaria,
perque, com diu el Sr. Pascual, hi poden ha ver molts aItres
casos, i crec que un govern ha de donar exemple de compliment de la legaJitat. Que han de pensar els ciutadans si els
governants són els primers que incompleixen les seves obligacions fiscals? Per tant, és un tema molt delicat. no esta,
l'opinió pública, per tolerar situacions d'aquestes, crec que
és un moment d'exemplificar la viel<l pLlblica, i .ia hem dit
altres vegades que I'exercici de la funció pública i de I'activitat política, contrariam e nt al qu e pensen molts de ciutadans,
per a moltes persones campana sacrifici i renúncia, i tal
vegada aquest pot ser un deis sacrificis i renúncies que comporti l'exercici de conseller e1el govern el e les Illes Ba[ears.
En el futur, no ens negam que hi hagi consellers de les illes
m'e nors, els quals han de tenir una compensac,ió , com [a
tenen els diputats mitjan<;ant -no record exactament el concepte- una dieta per pernocta, els c1iputats de les illes menors
cobren una dieta per pernocta . Per tant, tal vegada , membres
del Govern hagin de tenir una compensació, pero aquesta
compensació ha de figurar en la Llei de pressuposts, i aquesta compensació haura de tributar.
Per tant, el nostre vot sera favorable a aquesta moció., i
repetim: els empla¡;am perque facin aquesta consulta a I'Agencia estatal de I'administració tributaria. Moltes de gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Sampa\. Sr. Jaén i Palacios, té la paraula.
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ra intervenclOn, porque sabía que ustedes insistirían
por ahí, que eso no es lo que han dicho siempre, porque ustedes qué saben si el conseller lo ha declarado, ¿o
ya le condenan? La primera pregunta es ver si tienen
que declararlo, esa es la primera pregunta, y nosotros
respondemos que no, porque es una retribución en especies. ¿Qué decía la ley?, la antigua ley: Rentas del trabajo, 2% del valor catastral. Esa ley se modifica en el
año 91, a final del 91, entra en vigor en el 92 y hace dos
distinciones: En los casos de alquileres, el importe satisfecho; en los otros casos, el 2% del valor catastral. Pero,
ojo con eso, porque ustedes lo interpretan todo como les
conviene. ¿Ha leído usted el párrafo siguiente? Yo aquí
no lo tengo, pero fija un límite del 10%, Sr. Sampo[,
10%, el límite de [a declaración de eso que usted tanto
le exagera es el 10% de la renta anual, de lo que cobra
el conseller, el cual, por cierto, no cobra 9.200.000 pesetas, eso no es lo que cobra, ahí está la partida correspondiente a seguridad social, eso lo sabe usted muy bien.
¿Qué dice la ley además de eso') Que la utilización sea
exclusivamente con fines personales, y no es el caso, y
usted encima acusa -yo he tomado nota- de estafa, porque hace una lectura interesada de la norma, que dice
que ha incumplido, y aquí no hay exoneración de nadie,
aquí todo el mundo declara lo que tiene que declarar,
y allá el cuando no dec1ar'e lo que tiene que declarar,
pero este caso no es de declaración de la renta, porque
no se cumplen todos los requisitos que figur an en la Ley
del IRPF.
Todos sabemos que el Sr. Presidente del Congreso
tiene una vivienda en Madrid cuyo alquiler es de
500.000 pesetas, si no ha subido con la actualización del
¡pe. Sr. Alfonso, atiéndame un poco porque vaya hacer
una multiplicación y no me quiero equivocar, ¿500.000
pesetas por doce meses al año son seis millones de pesetas? ¿Ustedes creen que el Sr. Presidente del Congreso
pagaría un alquiler de seis millones a[ alÍo? Como ustedes ponen [a comparación con el conseller, yo se la
pongo a ustedes.
Sr. Presidente, es que es imposible, no se puede seguir.

EL SR. JAÉN 1 PALACIOS:
(RiallesJ

,

f '.

e

. Gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores diputados. Una
prImera introducción, Sra. Barceló: No juegue usted con las
palabras, porque quienes estamos acostumbrados a leer, y
mucho, de filosofías de la educación, del derecho, sabemos
lo que decimos. He dicho que usted juega peligrosamente con
un concepto, es poner por encima del estado de derecho el
estado de la ética, de la solidaridad, de contribuir a hacienda,
etc., y le he puesto a usted como ejemplo primero el estado
de derecho, algo a que ha de estar sometido todo lo demás ,
y no me ponga a mi como ejemplo, que seguramente no lo
soy, de nada, porque esa no es la discusión, pero mírese
usted también, a ver si usted es digna de emular en algo .
Insisten ustedes en el impuesto sobre la renta, en la retribución en especies. Yo antes no me he referido, en la prime-

EL SR. PRESIDENT:
Prec silenci als diputats. Continui', Sr. Jaén. Els prec
silenci.
EL SR. JAÉN 1 PALACIOS:
Le pido disculpas por poner ese ejemplo, que es el
caso de la renta . Le pondré el caso del presidente del
gobierno de la nación, ése es el caso del 2%. Yo no sé
cuál es el valor catastral de La Moncloa , eso lo desconozco, pero yo creo que un 2% del valor catastral de La
Moncloa ...
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EL SR. PRESIDENT:
Prec silenci als diputats, per favor. Prec silenci als diputats, per favor.
Sr. Valenciano, Ii prec silenci .
Sr . Gómez i Arbona, li prec silencio

(Aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Acabat el debat, passarem a la votació del text de la
proposició no de Ilei.
Senyores i senyors diputats que voten a favor, es
valen posar drets, per favor? Gracies, poden seure.

Continul, Sr. Jaén.
EL SR. JAÉN 1 PALACIOS :
Muchas gracias, Sr. Presidente .
Situac iones similares, por no entrar en el detalle, que a
tod os siempre nos escuece cuand o nos hurgan allá se dan en
mini stros; altos cargos; gobernadores civiles; delegados del
Go biern o; jefes de aeropuertos , tres en estas islas , que tien en
un cha let cada uno , hay uno en cada ae ropuerto . Esto es lo
que es; ustedes , sin embargo , intentan ir por otra vía.
He dicho que ése es un mecanismo compensatorio que el
Gobierno establece, y lo hace de una forma que es la más
económica y que no viola en absoluto ningún precepto de la
ley. Y además, ¿quién_se ha de extrañar, como aquí se ha
dicho, si los diputados que venimos de las·islas menores también cobramos? Por cierto, SR. Presidente, congeladas las
dietas, de hace tiempo, de los diputados.
Yo lo que creo es que en política se puede transitar por
dos vías, y ustedes han elegido la vía de la política-basura ,
qu e a eso es a lo que están acostumbrados últimamente a
utilizar y ésa no es una política constructiva. Yo ya les he
puesto un ejemplo de que en la política hay limitaciones. La
ética limita las actuaciones políticas, la ética las limita.
A la verdad hay que ajustar las conductas, porque si no,
después, tarde o temprano, hay sanción. Decía Montaigne
en uno de sus ensayos, en referencia a Cleómenes, para
poner ejemplo de lo que es la mentira y la manipulación , que
este señor creía que al enemigo cualquier daño se le podía
infligir sin que importara para ello ni la justicia, ni la ley, ni
los hombres, ni los dioses, que entonces, en aquel tiempo,
como ustedes saben, eran muchos. Una vez Cleómenes había hecho un pacto con el enemigo de una tregua por siete
días, a la tercera noche pasó el enemigo a todos por las
armas, alegando que las noches no estaban en el pacto, sin
embargo, los dioses, esa venganza la emplearon muy fuertemente por lo que entendieron que era una pérfida sutileza
de Cleómenes.
Entre las limitaciones de la política está la mentira y una
política mendaz, y los políticos que son mendaces tarde o
temprano pagan esas consecuencias. Nosotros criticamos con
rigor esa política y esperamos que los electores de esta tierra , que son sabios, sepan dar la sanción electoral que corresponde en el mes de mayo. Gracias, Sr. Presidente.

Senyores i senyors diputats que voten en contra, es
valen posar drets, per favor? Gracies, poden seure.
Senyores i senyors diputats que s'abstenen?
28 vots a favor, 30 en contra, 1 abstenció . E n conseqüencia, queda rebutj ada la Proposició no de ll ei 4580.
11.3) PROPOSICIÓ NO DE LLEI RGE núm. 4958/94,
presentada pel Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a contractacions en la gestió del futur parc de
s'Albufera des Grau.
EL SR. PRESIDENT:
Passam a la Proposició no de llei 4958, del Gru p
Parlamentari SOCIALISTA, relativa a contraetacions en
la gestió del tutur parc natural de s'Albufera des Grau.
Té la paraula, pel grup presentant, la Sra. Barceló.
LA SRA. BARCELÓ 1 MARTÍ:
Gracies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats. Recomen<;arem aquesta intervenció. que també
és una qüestió prou senzilla, una proposició no de llei
en referencia a unes contractacions fetes per tal d'avan<;ar en la gestió del que sera el futur parc natural de
s'Albufera des Grau.
De fet, s'Albufera des Grau, futur parc natural, s'esta tramitant en aquest moment el pla d 'ordenació de
recursos, la veritat és que, com a nucli de la reserva de
la biosfera, és pot ser una de les qüestions en que més
a Menorca teníem l'esperanc;a d 'avan<;ar, en qüestió
mediambiental. El que no creiem és que -no hi havíem
pensat o no hi havíem caigut- també s'Albufera des
Grau fas una bona excusa per a aquesta comunitat autónoma per fer qualque favor als amics. Tornam a trabar
que per trobar lloes de treballs als fidels militants del
Partit Popular qualsevol excusa és bona. Alla on en
poden contractar dos o aBa on es necessiten dues persones el tercer sempre hi cap. Dia 10 de maig de I'any
1994 el conseller d 'Agricultura i Pesca ens assenyalava
en aquest plenari que amb els doblers que s'havien de
destinar a la gestió del futur parc natural de s'Albufera
des Grau, 21 milions de pessetes en aquella epoca, es
contractarien, entre altres, dues persones, pero evidentment, aIla on n 'hi caben dues, n 'hi caben tres, i més
si aquest tercer és un militant del Partit Popular. un bon

DIARI DE SESSIONS / Núm. 136 ! fascicle 2/13 de desembre del 1994

1\. .

f

militant i un bon destacat militant del Partit Popular, el Sr.
Sebasti<i Rico Pons, no n'hi ha cap altre a tot Menorca, només hi és aquest, secretari del Grup del Partit Popular quan
estaven, en el Consell Insular de Menorca, a I'oposició, representant del Partit Popular del Consell assessor de Radio
Televisió Espanyola, i cara)]!, qui ens ho hauria de dir quan
vam veure sortir el seu nom al lIistat que ens va facilitar el
conseller d'Agricultura i Pesca quan vam demanar sobre
currículum, maneres de contractació d 'aquest personal que
hi havia contractat. i és tota una proesa, vertaderament.
Auxiliar administratiu, guardia de seguretat, vigilant jurat,
tot un currículum per fer de zelador-monitor d'un parc
natural, sobretot tot un currículum si es compara amb I'altre
currículum que presenta l'altra persona que també fa aquestes feines de zelador-monitor, una diplomatura en escola
d'agricultura, una gestoria forestal de ca~a , monitor del medi
natural, guia turística de natura. un currículum extens de
coneixement del medi natural per poder avan~ar en el que
és la didactica i la bona gestió d'aquest espai: evidentment,
ele la més simp le comparació entre cls dos currículums,
només es pot extreure una conclusió: Que hi ha un enchufe
COlll una catedral. Que aquest lIoc de treball s'ha omplert o
s'ha ocupat per pura utilització particlisti1 elel poder.
Els podem admetre que avancem lentament en aquest
projecte de Menorca, reserva de la biosfera: podem admetr~
la lentitud en la tramitació deis plans de gestió de s'Albufera
des Grau, deis espais naturals de Menorca; podem admetre
tan tes i tan tes lentituds, pero el que no podem admetre de
cap de les maneres és com s'ha feta aquesta contractació, que
s'utilitzi el poder, les institucions, per fer amiguismo o per
ser partidista. Volem que la gent faci feina per les seves
capacitats, pels seus n1(~rits; per a¡;o, volem unes contractacions de 1I0cs de feina transparents, públiques i amb igualtat
d'oportunitats per a tothom. Per a~o, tan just demanam que
quan es rescindeixi el contracte a aquestes tres persones, la
contractació futura es faci d'acord amb aquests principis
generals de publicitat, de transparencia , de concurs i de
merits. Gracies.

(El Sr. Presidel1l repren la direcció del debat!o
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sra. Barceló. S'hi ha presentat I'esmena 5235/94,
del Grup Parlamentari PP-UM. Per defensar-Ia, té la paraula
el Sr. Jaén i Palacios.
EL SR. JAÉN 1 PALACIOS:
Muchas gracias, Sr. Presidente. Bien. señoras y señores
diputados, han transcurrido pocos días desde que debatimos
aquí temas de personal y hoy de nuevo hoy nos traen una
iniciativa, si bien muy concreta, referida a ese futuro parque
de s'Albufera des Grau, en Menorca, que todos deseamos
que cuanto antes esté en funcionamiento.
f ·,

•

Dice la exposición de motivos de su proposición no de ley
que se han contratado tres personas , un técnico responsable
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y dos celadores-monitores, hasta fin de este año; ya vemos pues la importancia que tiene esta proposición no
de ley, es una cosa más para discutir en una comisión,
en el salón de pasos perdidos con el Sr. Conseller, el
cual le podría explicar los detalles, o con un ruego al
Gobierno o unas preguntas que se pueden substanciar en
un debate en sesión plenaria.
Sobre eso que ustedes ponen ahí no tengo nada que
objetar, pero vaya la primera objeción a su proposición
no de ley. Dicen ustedes que el Gobierno ha contratado,
pues Sra. Barceló, el Gobierno no ha contratado a nadie,
primera precisión. La segunda, que los contratos son de
duración distinta. Y la tercera es que la categoría laboral de esos celadores, de los cuales usted conoce el currículum de uno, tienen una categoría laboral de vigilantes, de funciones de vigilancia, que son las que les
encomienda Sefobasa, la empresa pública que es la encargacla de la contratación. Añaden ustedes más ade lante que no se han respetado con suficienc ia los principios
legales de publicidad, de mérito , de igualdad de capacidad. Yo no entendía muy bien. cuando leía eso, qué
quería decir que no se ha respetado suficientemente,
pero después de su intervención sigo igual, usted aquí
no aclara nada y solame nte se ha limitado en su inter- vención a personalizar, afirmado repetidamente que uno
de los contratados es afiliado al Partido Popular, sin
más, y los otros dos, Sra. Barceló, ¿son del GOB, son de
Izquierda Unida, son del Partido Socialista? Y que más
da. Nosotros, de una vez por todas, por favor, atiendan
a que los afiliados del Partido Popular tienen e l mismo
derecho que cualquier otra persona a un puesto de trabajo en una empresa, a desempeñar la labor que pueden
hacer bien, en este caso como el vigilante, COIl experiencia en el campo de empresas de seguridad en este
tema.
Esos principios constitucionales que usted ha citado
y se hacen en la exposición de motivos, tengo que decir
que los comparto plenamente, que nuestro grupo los
comparte plenamente y que los defiende allá donde haya
que defenderlos, porque son principios que sirven para
la selección de los funcionarios, repito, selección de los
funcionarios, que se emp lean en la promoción profesional de los funcionarios y que, por tanto, nosotros, tanto
en la provisión de puestos de trabajo como en la provisión de ascensos "y categorías los compartimos plenamente. Pero usted olvida lo que es elemental, es que las
contrataciones de referencia no se hacen bajo el amparo
de la Ley de la función pública, sino al amparo de la
norma laboral, y me recordaba un compañero en la
comida que hemos tenido hoya mediodía que ésa es la
diferencia fundamental; aquí hay una limitación al
sometimiento de las normas que regulan la contratación
laboral en las empresas, que no en la Ley de la función
pública, le repito. Afirmar lo contrario, bueno, hay que
demostrarlo, yeso no lo puede demostrar porque no es
de aplicación. Usted a veces suele confundir esas cosas
y no es bueno en los debates .
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EL SR. PERALTA I APARICIO:
Dice ustedes en su proposición no de ley que los contratos ... , instan al Gobierno para que los contratos finalicen el
31 de diciembre este próximo. Estamos de acuerdo, si eso ya
Gracies, Sr. President. Senyores i senyors diputats.
Anunci'i que votaré a favo r de l'esmena que ha estat
lo dicen los contratos, los contratos ya acaban el 31 de diciembre. Por tanto, yo considero que esa propuesta es compresentada pel Grup PP-UM. La veritat és que després
pletamente irrelevante. En segundo término, ustedes hablan
de la intervenció que ha fet el representant d'aquest
de que esas plazas se han de cubrir por el procedimiento de -" grup, el Sr. Jaén, poques coses s'hi podrien afegir, a aIJo
la oposición e incluso se atreven ya a proponer un tribunal,
que ja s'ha dit aquí.
cosa que está regulada cuando es de aplicación al acceso a la
función pública, que repito que no es el caso , pero que usted
O'aquest debat d'avui i d'un debat que ja es va proinsiste en el tema ése.
duir dies enrera en un tema similar es podria deduir que
aquelles persones que són membres del Partit Popular o
aquelles persones que són familiars d'algú o aquelles
persones que tenen simpaties o que esta n prop d 'una
Yo creo, en definitiva, que esa ignorancia les lleva a prodeterminada tendenci a política no tenen dret a trebaponer la ap licación del derecho administrativo, del derech o
llar. Ja vaig posar aquí un exemp le molt ciar I'altre dia
público, en definitiva, o retazos del mismo, como es en este
sobre com a<;o és aixÍ i com interpreta a<;o el Partit
caso, en vez del derecho privado, que es lo que priva en estos
Socialista, que va impedir a través d'una empresa públitérminos.
ca del Govern estatal, vaig dir-ne el 110m, l'empresa
Sra. Barceló, no hay ninguna empresa pública, ninguna,
Compañia Aviaco -que jo sapiga per ara és estatal, a la
millor d 'aqui a pocs dies sera una companyia estrangeni en esta admin istración ni en ninguna otra administración,
que aplique la Ley de la función pública para contratar a su
ra-, que una determinada persona pogués accedir al seu
personal, ¿o usted cree que Iberi a, en las circunstancias ac1I0c de feina després d'haver aprovat un examen, senziIlament amb una actuació totalment discrimin atoria i
tuales, me refiero a ella, contrata a su personal por la Ley de
la función pública, la Ley 30/84? Es decir, con un tribunal ,
prepotent va impedir que hi entras afer feina aquesta
persona. Precisament, com que es -IJret:én que en sigui
con una oposición; por favor, no hay ninguna empresa que
tot el contrar;, que les persones puguin fer feina Iliurelo haga; no nos ponga a nosotros a que nos destaquemos en
ment, no al gust de qui governa i no al gust -o al dishacer cosas que no son de aplicación, ap liquemos lo que toca
gust- de qui no governa, de qui fa l'oposició, precisay no ahí la Ley de la función pública, que no es el caso,
ment per a<;o, he ele donar el vot favorable a aquesta
repito una vez más.
esmena, i en cas contrari, votar en contra d'aquesta
proposició que s'ha presentat aquí avui pel Grup SOYo creo, en definitiva, que aquí hay una propuesta de
CIALIST A. La veritat és que si es fes cas de totes les
nuestro grupo -hay una enmienda, Sr. Presidente, ho sé si se
pro postes que es presenten en aquest sentit i s'anés per
ha dado referencia a los grupos parlamentarios- que dice que
aquesta línia, només podrien fer feina en aquesta colos contratos se celebrarán ajustándose a las normas de genemunitat autonoma aquells que són membres del Partit
ral aplicación en la contratación de personal laboral en las
Socialista o en són simpatitzants, perque sembla que els
empresas públicas, enmienda a la cual difícilmente ustedes
altres no hi tendrien dret. 1 no vull ara aquí fer una
podrán oponerse.
extensió i posar exemples sobre institucions i empreses
públiques estatals o empreses públiques dependents
En definitiva, Sra. Barceló, ningún problema para que os
d'organismes governats pel PSOE o institucions públicontratos acaben el 31 de diciembre, ningún problema en
ques governades pel PSOE, com hi entra la gent afer
que se aplique lo que antes hemos dicho, el sometimiento a
feina o com hi ha entrat afer feina.
la norma, pero la norma que usted quiere imponer no es la
que toca, la norma que hay que tener en cuenta es la norma
Pero en el cas concret que avui ens ocupa hi ha una
laboral, el Estatuto de los Trabajadores y no la Ley de la
qüestió que s'ha de ressaltar. Primer, queja s'ha dit, que
función pública. Muchas gracias, Sr. Presidente, y espero que
no es tracta d' una con tractació feta pel Govern, sinó
den apoyo a nuestra enmienda, que no es otra cosa que el
d 'una contractació feta per una empresa pública on hi
cumplimiento de la ley. Gracias.
ha un sistema de contractació, que ja l'hem discutit
altres vegades, ens pot agradar més o ens pot agradar
EL SR. PRESIDENT:
manco, pero que és un sistema perfectament homologat
i perfectament correcte, i per tant, perfectament legal.
Gracies, Sr. Jaén i Palacios. Aquesta presidencia vol fer
Per tan t, si és legal, res n' hem de dir, si és il'legal, vagin
constar que I'esmena en qüestió a que voste ha fet referenals
tribunals, ha hem dit altres vegades també; si se sap
cia la tenen tots els grups polítics. Per tant, passam a altres
que
a<;o és una actuació il'legal, vagin als tribunals.
grups que no hi hagin intervengut. Pel Grup MIXT, té la
Ara,. jo crec que venir aquí i treure el nom d'una perparaula el Sr. Peralta.
sona que va fer feina a una empresa com és Sefobasa, jo
personalment no estic gens ni mica d 'acord amb la forma com fa les contractacions Sefobasa, i a a<;o es podria

'.
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fer a la millar una crítica, perque, escoltin, una empresa ( ... )
treballadors, el contracte mitjan¡;ant J'assguran¡;a agraria i
que se l'ha de pagar de la seva butxaca, sí que se J'ha de
pagar de la seva butxaca, la veritat és que no és cap bagatel 'la, no és cap bagatel'la entrar-hi afer feina . Evidentment,
si un no té res, millar és fer feina alla que no a una altra
banda, pero no cree que sigui ni cap enchufe ni cap favor fer
feina amb una contractació temporal. Senzi\lament és la
necessitat de fer feina. que pot tenir una persona i que accedeix a un 1I0c de feina , com hi pot accedir qualsevol altre, a
un \loe de feina la qualificació del qu a l no exigeix més titulació que la que la persona de menor titulació té, és a dir, no
és un Iloc de feina que exigeixi una determinada qualificació,
perque si entréssim en aquesta dinamica que avui ha plantejat la Sra. Barceló resultaria que totes aquelles persones que
no han tingut la sort, o no han pogut pel moti u que sigui, o
no han volgut per la seva lIibe rtat personaL eI'estudiar una
carrera o uns determinats estudis no tcndrien dret :l fer feina,
després del qu e ha dit aquÍ la Sra. Barceló, vo l di, que qui
no té totes aquests titulacion s que tenen altJ'es no té dret a
fer feina, s' han de fotre de fam. i ji) esta bé. perque haurÍem de fer aquí un símil, que a<;o és una visió totalment no
en di,ré feixista de la vida, pero, C0111 a mÍnim, eliscriminatoria. Es una cosa que crec que ...

\',

, ..

Que per a una determinada feina s' exigeixi una determinada titulació, em sembla molt bé: ara, que per a una feina
no qualificada s'exigeixi una determinada titulació, simplement per a una feina per a la qual es demana un a experiencia en unes determinades materies, que si les persones que
accedeixen a aquest !loc de feilla la tenen , i en aquest cas
d'aquest senyor que s'ha parlat, del qual no n0111enaré el
nom perque crec que ja és una cosa que s'empra massa
vegades i que és molt Ileig, i crec que se n'ha fet un ús abusiu en aquest parlament, d'emprar el nom personal de les
persones, sense tenir en compte mai el mal que es fa a persones particulars en emprar el tÍtol de diputat, ja veurien vostes si quan deixin de ser diputats els agradaria que des del
Parlament parlessin a nivel! de persones, a nivell particular
de les persones, emprant el títol de diputat. Jo crec que s'ha
de ser, com a mínim, un poc més educat, que moltes vegades el que no es té és ni tan soIs educació per sortir aquÍ
dalt, i no vull continuar perque és un tema del qual, la verital, és indigna la forma com es tI·acta .
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igualtat, ments i capacitat, perque en aquest moment
nosaltres entenem que, malgrat siguin empreses públiques, s'ha d'oferir la possibilitat a participar en aquests
lIocs de treball a totes les persones d'aquesta comunitat
autonoma que hi estiguin interessades i que reuneixin les
capacitats per fer aquestes feines que requereixen de
guarda del parc natural de s'Albufera des Grau. Nosaltres entenem que no és presentable que hi hagi aquestes
contractacions, contractacions d 'un nivel! de qualificació
de feina, entenem que no tenen per que ser persones de
confian¡;a les que for¡;osament hi haurien d 'entar, sinó
dins unes oposicions, sí dins unes valoracions, uns concursos de merits on es pogués valorar el nivell d'aquestes persones per fer la seva fei na.
S'ha dit que el Govern no ha contractat aquestes
persones, que s'han contractades a través eI ' una empresa
pública, pero així i lOt en aquests 1110ments moltes
empreses privades estan fent una selecció elel seu personal eI'acord amb les especificacions e1el Iloc de treball,
eI'acord amb la qualificació de la persona que I'ha d'ocupar i, en aquest cas, no s'ha donat: en aquest cas només s'ha mirat si era o no amic del Partit Popular, si
havia tingut o no uns 1I0cs ele responsabilitat dins el
Partit Popular, i el que és pitjor, no s'ha donat opció a
altres persones amb igualo superior qualificació per
accedir a aquest 1I0c de treball. Nosaltres entenem que
s'hauria d'haver obert la possibilitat de participar o de
poder accedir a aquest 1I0c de treba\l a altres persones i
no hi ha hagut aquesta possibilitat.
Per tant, donarem suport a la proposta que fa el
Grup Parlamentari Socialista perque s'obri la possibilitat
que persones que tenguin un nivell ele qualificació professional igualo superior hi puguin participar i accedir
a aquests 1I0cs de treball. Moltes gracies.

(El Sr. Presidel1t repren la direcció del debalJ.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Gomila. En torn de replica, la Sra . Barceló té la para u la.
LA SRA. BARCELÓ 1 MARTÍ:

"

EL SR. PRESIDENT:

Gracies, Sr. Peralta. Per part del PSM
raula el Sr. Gomila.

EEM, té la pa-

EL SR. GOMILA 1 BARBER:

1\

Gracies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Només vu\l manifestar el nostre suport a la proposició no de
llei que ha presentat aquí el Grup Parlamentari Socialista ,
perque ja en una altra interpel'lació vam fer esment de la
nostra disconformitat amb aquesta contractació, contractacions que, com moIt bé s'exposa a la proposició no de lI ei,
sense convocatoria pública, se nse els principis ele publicitat ,

Sr. President. senyores diputades, senyors diputats.
No acceptarem I'esmena del Partit Popular, no I'acceptarem no per qüestions administratives, sinó perque creim
-i aixÍ queda escrit- que volem que les places aquestes,
igualment que totes les places del Govern de la Comunitat Autonoma, estiguin fe tes pel propi Govern , estiguin
fe tes a través d 'empreses públiques creades pel Govern,
que hi hagi la cobertura de places, totes les que vagin
sortint, que siguin de Iliure ... , és a dir, que es publiquin
i que siguin, per tant, conegudes per la població i que,
per tant , la població tengui oportunitat de participar-hi ,
i a partir eI'aquí que es valorin els merits i les capacitats . Creim que a<;o és fonamental perque no passin cap
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tipus de consideracions, de qualificacions, que donen peu a
si són d'un altre partit, si uns hi tenen preferencia o no la hi
tenen. Manera d'acabar-ho: Convocar un concurs, una oposició Iliure amb igualtat d'oportuniats per a tots els ciutadans,
maxim a publicitat i garantir que el tribunal qualificador -el
tribunal de l'oposició- estigui capacitat per poder avaluar els
coneixements específics quan parla m de medi natural. Volem que es faci d'aquesta manera.
Nosaltres, quant que els contracta Sefobasa o els contracta
e l propi Govern, ni hi hem entrat; nasal tres donam un a
res posta a l conseller d' Agricultura i el conseller d' Agricultura
ens respon que ha contractades tres persones. Creim vertadera me nt que les empreses públiques no són una cosa totalme nt des lli gada del Govern de la Comunitat, en absolut, ja
sa bem qu e les empreses públiques es fan per defugir del control parl am e ntari, sabem que és per a a<;o. Per a<;o mateix ,
c1em a na m que les contractacions segue ixin el mateix camí
que si fos el propi govern qui les rea litzés. A partir d 'aquí,
oposició lIiure amb proves conegudes i amb tat el qu e faci
refe renci a a maxima transparencia, qu e el tribunal qualifi cada r pugui va lorar els merits i les ca pacitats de cadascú, perqu e des prés, quan s'observen i es comparen merits de persones, els núm eros no quadren, i és quan es dóna pell, per part
el e l Partit Popular, en fer les coses d 'aquesta manera, que es
puguin fe r tot tipu5 de-eliscriminacions 0,( ... ) o senzillament
per ser el'un o d'altre. L'única mane ra: Oposició lIiure, opo sici ó lIiure a mb total transparencia i amb total publicitat.
Només dema na m a<;o i, per tant, creim que es podria perfectament a provar. Gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sra. Barceló. en contrareplica, té la paraula el
Sr. Jaén i Palacios.
EL SR. JAÉN 1 PALACIOS:
Gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores diputados.
Lamento, en primer lugar, Sra. Barceló, que usted no nos
acepte una enmienda que no es otra cosa -repito- que el
sometimiento a la ley; bien, es su derecho por el reglamento
de la cámara en la mano, o lo aceptan ... , hablemos de ella.
Hay cuestiones que son difíciles de debatir para llegar a
un acuerdo cuando el oponente en el debate se pone unas
anteojeras, por utilizar una expresión de Ortega, y no ve más
allá de lo que las anteojeras dirigen su visión.
Aquí hay que decir que hay igualdad de oportunidades
para todos, las hay, y las hay en el momento en que se va al
INEM, que es el procedimiento que marca la contratación,
y personas con igualo superior cualificación, no lo sé, pero,
Sra. Barceló, el gobierno le contestó lo que yo tengo aquí:
"Servicios Forestales de Baleares, categoría: peón". ¿Ustedes
creen que para ser peón y hacer funciones de vigilancia en
s'Albufera des Grau hay que tener mucha cualificación? Por
favor, por un trabajo, en este caso, de cinco meses; por favor.
Sra. Barceló, hay un principio en derecho que dice algo así

como iuria nobil curia, que significa, en una traducción
un poco libre, que los tribunales han de conocer las
leyes por las cuales han de juzgar y, por supuesto, los
jueceS: para que las cuestiones litigiosas que se les sometan o los problemas que tengan que juzgar. .. , que sepan
a qué han de atenerse. Yo sólo le pido a usted que se
aplique ese principio y que conozca los rudimentos del
derecho público y del derecho privado y no mezcle ous
amb cargo/s, como dice el refrán; por favor, no mezcle
las cosas, no las mezcle, porque entonces usted confunde
las empresas públicas, que son empresas sometidas a
legislación civil y mercantil y no al derecho administrativo, no están sometidas al derecho público. Esos rudimentos son necesarios porque, sino, las discusiones se
eternizan y no sirven para nada.
Decía Larra en uno de sus artículos inmemoriables :
El hombre globo. Distinguía que había hombres sóli-

dos , hombres líquidos y hombres gaseosos -supongo que
también elebe de haber mujeres , porque sabe usted que
en aquella época la discusión iba por este tema-; yo
también creo que hay proposiciones que son sólidas, que
tienen argumentos, que tienen tirada para discutirlas,
permanecen en la cámara. una atención de los diputados; también hay de líquidas, aquellas que discurren y
no dejan huella, salvo la del cansancio en los diputados
que pierden el tiempo por discutir cosas banales que se
pueden resolver en el salón de pasos perdidos, en una
conversación con el conselJer, que tan amable siempre
está a lo que ustedes pidan, y las hay también gaseosas,
que son aquellas que se inflan, se inflan, se inflan, y
suben, pero que cuando se les pincha, quedan en nada.
Sra. Barceló, ¿a qué categoría pertenece esta proposición no de ley que usted presenta? Gracias, Sr. Presidente.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Jaén. Sr. Peralta, té la paraula en contrareplica .
EL SR. PERALTA 1 APARICIO:
Gracies, Sr. president. Després de la intervenció del
Sr. Jaén, la veritat és que poca cosa s'ha de dir.
(Remor de veus)

La veritat és que hem de dir que ha estat una intervenció mera vellosa , o sigui, que .. .
(ALdaruLL a la sala).

EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Peralta. Sr. Gomila, té la paraula.
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EL SR. GOMILA 1 BARBER:
Gracies, Sr. President. Senyora Barceló, era una plac;a de
peó i no s'hi necessiten massa coneixements, per accedir a
aquesta p l a~a . uantes per ones ' hi hauri n pogut presentar
que no tenen aquests nivells de coneixemenLS de que s' ha
parlat abans? , quante persones, quants de ciutadan de les
ll les Balear ha urien pogut accedir a aquesta pla<;a i n n ' han
tingut I'opol-tunita t? Pero 'ha hagut de contractar un peó a
dilo aquest senyor, aquest se nyor que és 'lmic nostre, que ha
lingut responsabi li ta ts din el Partit Popular . q u és el reI resentant clelPa rtit Popula r e n el onse ll as sor de Radio
TeleviSió Espanyo la, un peó contraCl<tl a dit. pe r ta nt o nosaltres entenem: Quantes persones no ha urien pogut participar
en un concurs de merits , en unes oposicions 'J . quantes persones no haurien pogut competir amb aquesta persona per
accedir a aquesta plac;a. Sra. Ba rcelcí'J Per tanto Ilosaltres
creim que la se va proposició no de Ilei és prou encertada ,
sobretot e n aquesta qüestió. Moltes grácies.
(A plaudimenIS)

EL SR . PRESID E NT:
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un acord aprovat unanimement pel Parlament europeu,
aixÍ com una recomanació de la comissió de la Comunitat Europea, de la Unió Europea, al Consell de Ministres en el mateix sentit. Per tant, pensam que és una
qüestió perfectament assumida per tots, i en aquest
sentit, retiram la proposició no de lIei.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Orfila.
Prec silenci als diputats, per favor .
Queda retirada, ido, la Proposició no de Ilei 1627.
11.5) PROPOSICIÓ NO DE LLEI RGE núm. 1650/94,
presentada pe] Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a l'incendi de l'autocar que transportava escolars a
[,institut d' Arta, (Retirada),
E L SR. PRESID E NT:
He de fer l'observació que la Pro posició 110 de Ileí
1650, del Grup PSM i E E M, també ha estat retirada .

Graci es . Sr. Gomila .
Acabat el debat, passa rcm a la votaci ó .
Senyores i senyors diputats que voten a favor ele la proposició, es volen posar elrets, pe r f<l vo r'J Gnk ies , poden
seure.
Senyores i senyors diputats que voten en contra. es volen
posar drets, per favor ? Graci es. poden se u re.
Senyores i senyors diputats que s '<lbstenen?
24 vots a favor, 30 en contra , 4 abstencions. En conseqüencia, queda rebutjada la proposició no de Ilei.
11.4) PROPOSICIÓ NO DE LLEJ RGE núm. 1627/94,
presentada pe] Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a
adopció de mesures per tal de prohibir la pesca amb xarxes
de deriva. (Retirada).
E L SR. PRESIDENT:
Passam ara a la Proposició 1627, presentada pel Grup
Parlamentari PSM i EEM, relativa a adopció de mesures per
tal de prohibir la pesca amb xarxes de deriva . Sr. Orfila, té
la paraul a.
EL SR. ORFILA 1 PONS:
Gracies, Sr. President. Aquesta proposició no de !lei es va
presentar el mes d'abril en aquest parlament, des de Ilavors
han succei't moltes coses; entre elles, pronunciame nts a favor
ele la prohibició total de la utilització de les xarxes de deriva
per part de l Congrés de Diputats, a I'Estat espan yol , també

-

111.- Debat del dictamen de la Comissió d' Assumptes
lnstitucionals i Generals de la Proposta de la Comissió
Tecnica Interinsular Exp. 3-94/PCTI-0002, RGE núm.
2616/94, relativa a atribució de competencies als consells insulars en materia de patrimoni historie, promoció socio-cultural, animació socio-cultural, diposit
legal de llibres i esports.
EL SR. PRESID E NT:
Passam al tercer punt de I'ordre del dia , que és el
debat del dictamen de la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals de la Proposta de la Comissió Tecnica
Interinsular Exp . 3-94/PCTI-0002, RGE núm . 2616/94,
relativa a atribució de competencies als consells insulars
en materia de patrimoni historie, promoció socio-cultural, animació socio-cultural, diposit legal de lIibres i
esports.
Abans de comen~ar el debat , vull fer I'observació
que. d 'acord am~ els membres de la comissió i portaveus
deIs grups parla'mentaris, hi haura dos deb ats, en els
quals es fa la següen t agrupació d 'esmenes: En el primer
debat, que és el que comen~arem ara, les esmenes 4640,
del PSM i EEM; 4621, del Grup Parlamentari MIXT;
4649, del PSM i E E M; 4811, del Grup Parlamentari
SOCIALISTA; 4650, del PSM i EEM; 4651 , del PSM j
E EM; 4812, del Grup Parlamentari SOCIALISTA; 4558,
DEL PSM 1 EEM; 4813, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, i 4670, del Grup PSM i EEM. Es fara ara el
debat corresponent a aquest bloc d'esmenes.
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Per defensar, en primer 1I0c, les del Grup Parlamentari
MIXT incloses en aquest bloc, té la paraula el Sr. Vidal i Juan.
És a dir, el tom és de defensa i de fixació de posicions en
relació amb les deIs altres grups. El debat és únic i agrupadament.
EL SR. VID AL 1 JUAN :
Gr:kies, Sr. President. Senyores diputades,senyors diputats . Bé, som en aquest cas el representant del Grup Parlamentari Mixt i em dirigiré a una cambra que, pel que s'ha
vist fa una estona, també té bastant de mixta, perque -que
em perdonin els senyors diputats, jo m 'hi incloc també- té
Ulla part ele galliner i una part erudita, i sortir aquí i no
parlar d 'Ortega i Gasset estaria molt malament; jo, en la defensa (I'aquesta esmena que mantenc. vull comen<;ar per dir,
davant d 'aquesta proposta de la Comissió Tecnica Interinsular, vull citar no Ortega i Gasset, sinó Ortega tot sol, que era
un ves í meu d'habitació en la clínica on fa deu anys vaig
ha ver ele passar un parell de mesos, i sempre sentíem un
anunci, perque els dos compartÍem un receptor de radio,
qu e deia en catala, mesclat -comercialment, els catalans en
saben lllolt: "'Pasitu' a 'pasitu', al basar Perpinya" . Bé, jo cit
aquÍ aquesta cita -valgui la redundancia- d'Ortega, el meu
vesí d'habitació perque anam pasiw a pasiru, pero Ortega
em e1eia: Que hi arribarem mai, al basar Perpinya? Jo me'n
vaig anilr al cap d'un parell de mesos i encara deien el mateix, no hi havien arribat, al basar Perpinya, segurament.
Nosaltres anam molt pasiw a pasitu en aixo de les transferencies i la veritat és que no sé si arribarem a un grau mÍnim de satisfacció.
Aixo és la cambra o el maxim organisme de repi-esentació
ele les nostres illes i moltes vegades, quall ens traslladam a les
illes menors, no per part de tothom, pero hi ha diferents
discursos, alla sentim, quasi de forma unanime: autogovern
-cosa que em pare ix una cosa hiperbolica, fins i tot des de la
perspectiva de la propia comunitat autonoma, que s'hi fara
des de la perspectiva e1els consells insulars?-, nosaltres tot
5015, autonomia plena, etc. 1 Ilavors aquÍ, perque és al Diari
de SessiollS, sentim molta gent que diu: Home, hem de compartir les coses, no hem de buidar de contengut el Govem,
etc. Bé, jo ho vaig dir quan es va prendre en consideració,
més aviat, quan es va votar en el consell insular, com ha he
dit sempre, que, i pel que fa a aquesta proposta, havÍem
d'assumir les competencies que ens donassin i, per tant, vaig
votar a favor que s'assumissin, pero indubtablement vaig dir
que la meya postura seria la mateixa aquí, pero exposant-hi
les esmenes que es creguessin oportunes.
Jo no sé si admetran les esmenes que s'hi han presentat.
Per cert, el meu grup parlamentari ... , jo en tenia diverses,
veig que només en queda una de viva, és un lapsus segurament involuntari i, és clar, he de remetre'm a aquesta que
queda viva, que es referia a l'article 2, que ara, en el dictamen, figura com a article 9.

Hem de dir en primer lIoc que estam davant d'una de
cinc ... , o sigui, d'un traspas de competencies o d'una assumpció de competencies ( ... ) deis consells insulars que
es limita a cinc materies dins de totes les competencies
de cultura i esports. Jo, naturalment, ha valor positivament, per allo del pasitu a pasitu, pero positivament. No
obstant aixo, no n'hem de fer una cosa grandiloqüent,
perque, si ens fixam per exemple en el pressupost de )a
Conselleria de Cultura per a l'any 95, veurem -de memoria- que passa deis 3.000 milions de pessetes, pero
logicament, ja sé que hi ha unes des peses generals, de
personal, etc_, despeses corrents, que no es poden repartir, pero, aixÍ mateix, si s'ha de traspassar persona) i
competencies, és bastant ciar que se'n traspassa una
tercera part -bona és, millor aixo que res-o Ja en aquest
tema no entraré mes, perque seria repetir-nos sempre
en el mate ix -torn a repetir que bo es el que ve-, pero
CJuan som a I'exercici de les compeú~ncies hi ha el quid
de la qüestió. perque sempre entrepussarel11 bastant en
el l11ateix.
Quan SOI1l en aquesta defensa el 'aquesta eSl1lena a
que em referesc. resulta que nosaltres c1emanam que se
suprimeixi que el nomenal11ent pel Consell de Govern ... ,
o sigui, quant a les potestats específiques que es reserva
la COl11unitat Autonoma de les Illes Balears, el nOl1lenament pel Consell de Govern, a proposta-c1el conseller de
Cultura, Educació i Espons, cl'un representant a cada
una de les comissions insulars de patrimoni historic i
artÍstic; bé, aixo ja pressuposa que per molta potestat
organitzativa que tenguin els consells insulars, cosa que
llavors s'hi diu més endavant, ja amb antelació es diu
que hi haura un representant del Govern. Nosaltres
demanam que aixo es lIevi i, conseqüentment, es podria
traslladar a al tres punts que fan referencia al mateix,
pero el que sí que queda ciar és que és una condició
que d'alguan manera reflecteix com actuaran aquestes
comissions del patrimoni ; aixo no vol dir que no sigui
bo, que hi sigui, que lIavors els consells insulars ho demanen és una altra cosa, pero pressuposar-ho no ens
pareix bé.
Bé, s'hi diu, com he dit, a aquest respecte, que els
consells insulars tendran potestat reglamentaria i organitzativa per regular-ne la propia organització del propi
funcionament, respecte d'aixo, i bé, sera una coincidencia, pero precisament el Consell Insular d 'Eivissa i Formentera ha fet una reforma del seu reglament organic,
que podria estar en sintonia, en una sospitosa sintonia,
amb tot aixo. No entr més en el tema.
1 pel que fa a la quantia, a i me deien: Han fet un
vestit als consells insulars de les i\les menors, quant a la
dotació economica. Jo no ho he estudiat a fans, pero
repetesc que dos-cents i busques de milions al Consell
Insular d 'Eivissa i quasi dos-cents milions al Consell
Insular de Menorca per desenvolupar, si fos així, les
competencies en materia de cultura, en el sentit general
com es presenta, de cara a la galeria, seria poca cosa.

'.
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Com que supos que les altres esmenes deIs restants partits
estaran en aquesta línia, o mes aviat, deIs restants grups
parlamentaris de l'oposició, per dir-ho exactament, les que
vagin en aquesta línia tendran el suport no m'atrevesc a dir
del Grup Parlamentari Mixt, pero sí d'aquest diputat, i les
que se'n vagin per altra banda i busquin unes altres coses que
no es refereixen precisament a millorar aquesta transferencia
de competencies tendran, com a mÍnim, la nostra abstenció,
pero no els donarÍem suport. Ho tom a repetir: Les que
estiguin en la línia del. que he estat defensant aquí respecte
de I'esmena que ha quedat viva -torn a repetir que en tenÍem una altra, ja sé que no m 'hi he pogut referir perque es
refereix a la cosa de ports, pero ve a abundar en el mateix
que he dit- tendran el suport d'aquest diputat i ja em permet
anunciar que no estaré contra, que no en votaré en contra,
d'aquesta transferencia de competencies, pero, si no s 'accepten algunes d 'aquestes esmenes. l1l 'incli na ré per un::t abstenció, pero 110 pe r un suport. Moltes gracies.
EL SR. PR ESIDENT :
Gracies, Sr. Vicia\. Pe! Grup PStvt i E EM. pel defensar
esm enes i fix ar posició . té la para ul a el Sr. O rfil a.
E L SR. ORFILA 1 PONS :
Gnkies. Sr. President. Sen yo res i senyors diputats. Amb
un any cle retarcl respecte ele la data prevista pel Govern i pel
grup que li dóna suport arriba avui el debat final de la Llei
d'atribució de competencies als consells insulars en materia
de patrimoni historic, promoció socio-cultural. animació
socio-cultural, diposit legal de lIibres i esports, un títol prou
ressonant per a un contingul tan esquifit COI11 el que finalment té la lIe i, fora que per sorpresa, amb nocturnitat i
traldoria, el Grup PP-UM. o millor dit, del PP menys UM,
ens aprovín les esmenes que els grups de I'oposició mantenim vives i que intentaré defensar a continuació. 1 no s'estranyin que parle m d 'alevosía en aquest cas, perque SI repassam
el procés de generació de la lIei que avui hem d'aprovar i la
comparam amb el text inicialment aprovat pel Govern, amb
el qual no se sembla en res , podríem arribar amb facilitat a
dues conclusions: O bé el Govern té un barrufet -un diablet,
se'n recorden? Feina, feina. feina- infiltrat o bé l'estafen
quan encarrega els estudis previs a cada una de les lleis d'atribució ele competencies als consells insulars. Vostes saben
perfectament que és així, i és per a<;o que m 'espanta que
"avui encara defensin amb I'émfasi que ho fan el manteniment del text sortit de la Comissió d 'assumptes institucionals
per rebutjar així les esmenes que encara es mantenen vives.
Recorden vostes el debat que en el seu moment es va
mantenir en el si de la Comissió Tecnica Interinsular? La
defensa apassionada per part de I'Hble. Conseller de l'area
del text remes pel Govern contrasta amb el resultat final,
amb el contingut del text que avui arriba a aquest plenario
Entre les esmenes de I'oposició que s'han hagut d'aprovar
per sentit comú , per la lógica del seu contingut, i les aportacions in \lace del Sr. Huguet han transformat el text de la
proposta aprovada pel Govern i defensada apassion adament
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dins la CTI, en els plenaris deis consells insulars i en la
presa en consideració que se'n va fer en el seu moment
en aquesta cambra. Tant que, en to d'ironia, aquest
diputat que els parla i el Sr. Alfonso, en la ponencia,
comentavem que els milions que havien costat els estudis previs s'haurien pogut dedicar a al tres qüestions, ja
que finalment entre el Sr. Huguet, el Sr. Alfonso i un
servidor de vostes, i gracies a les 70 esmenes escrites
presentades pels tres grups de I'oposició i a les moltes
presentades in \loce pel propi PP per boca del Sr. Huguet, havíem transformat la llei de tal manera que ni la
seva propia mare la reconeixeria; per cert, qui és realment son pare, Sr. Conseller? Tenim curiositat per saber-ho, entre altres coses perque quan governem no li
n'hem d'encarregar cap més, de feineta, com aquesta.
Una /lei que , COI11 Miem al principi de la nostra
intervenció, atribueix als consells insulars les competencies en materia cle patrimoni historic. referides, entre
altres qüestions, als processos administratius de declaracions deIs béns d 'interes cultural , pero que reserva per
al Govern la part més important d' aquest procés. I'acte
jurídic de declarar-ha o ele revocar-ho. amb una actitud
típica del Govern i del PP, donar pero no clonar, atribuir pero menys, és aquel/ je r'aún e beaucoup, mais non
plus, que en traducció lliure ve a ser allo ele t'estim
molt, pero sense fer I/arg. 1 és curiosa aquesta actitud
del Govern, perque la té en tot el procés d 'atribució de
competencies, donar competencies pero amb clausules
de salvaguarda, sempre amb les rebaixes que condicionen, limiten i reserven facultats per al Govern, i potser
aquÍ sí que els caldria encarregar un estudi, i mirin que
ens fan, de feredat, els estudis que vostes encarreguen,
pero aquest estaria justificat, un estudi psicologic sobre
aq uesta actitud de clonar sense voler fer-ho del tot, i és
que ho fan en tot. Mirin si és així que, gracies a les
esmenes que ens han aprovat, no assistim avui a I'aprovació d 'una !lei que atribueix el museu Christian Krekovic al Consell Insular ele Mallorca sense atribuir-n e la
titularitat ni la gestió; en realitat -mirin quin disbarat-,
atribuí'en al Cansell Insular de Mallorca I'edifici , I'immoble, sense atribuir-hi la titularitat del museu ni la
gestió, sen se saber que contenia i amb quines condicions
es teni a la propietat d 'aquest llega!. d 'aquest [{elal,
n ' hauriem de dir. De fet, arribaves a la conclusió que
s'hi transferia el museu quan veies la relació de personal
transferit i els béns immobles, i a<;o. m 'ho ha de reconeixer, és prou complicat. És a dir, transferir sense dirha, atribuir una competencia (... ) el 'amagat, és ciar que
parlam d'una competencia que Déu n'hi dó, pero ja en
parlarem després, quan analitzem el vessant economicfinancer d'aquesta atribució, podran adonar-se del meravellós negoci que és a punt de fer el Consell de Mallorca amb aquesta lIei, un consell que, per cert, no va
pronunciar-se en plenari sobre I'acceptació o no d'aquesta competencia, l'únic consells que no ho va fer
dins el mes preceptiu, que compta des de I'aprovació de
la proposició de Ilei per part de la CTI , és molt millar
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no meneallo, devien pensar, ates a l'herencia que els venia al
damunt.
Pero tornem a I'esmena referida a les declaracions de BlC
( Bé d'interes cultural) . Com els deia, el text que som a punt
d'aprovar reserva per al Govern la facultat de declarar o de
revocar les declaracions, deixant el paper de simple gestor als
consells. Els consells iniciaran i tramitaran els expedients de
declaració de SIC i després sera el Govern qui, a proposta
del conseller de Cultura, declarara o no, o revocara o no, la
decJaració; com és possible aquest disbarat?, com és possible
que la seva consciencia insularista, per ofegada que estigui
per les cendres de la disciplina partidaria, els permeti aprovar aquest desastre? Els consells insulars reduits a la simple
funció de tramitar expedients que finalment resol el Govern;
els consells -com era allo?-, pilars basics de la nostra comunitat, redui'ts al paper de funcionaris del Govern, i si un dia
canvien els colors polítics d'alguns consells -esperall1 que
sigui prest- i, per simples qüestions d'opOL"tunitat política,
un consell tramita un expedient que el Govern mai no arribara a resoldre positivall1ent? Pero quines són les motivacions que els han duts a no acceptar la nostra esmena que
corregeix aquesta proposta desbaratada?, quins motius que no
siguin voler mantenir una quota, una parcel'la, de poder en
aquesta materia els fa mantenir aquest trist paper per als
consells insulars? Han-llegit almenys la sentencia elel Tribunal Constitucional respecte d'un conflic'te de cOll1petencies
autonomiques amb el Govern de l'Estat en aquesta materia?
Se'n parla en el dossier documental que els donat; si encara
ho fan, hi podran veure que estam davant d'un cas exactament igual i que és ben ciar que el Govern, en aquest cas
l'autonomic, quan transfereix, si ho transfereix, o no ho fa,
pero allo que no va fer és transferir-la a mitges, com pretenen fer-ho, perque aquest és un disbarat en contra de tota la
logica.
No sera aquesta una simple excusa per defensar posteriorment que si el Govern se'n reserva facultats, és també
logic que es reservi una part del pressupost i justificar aixÍ
les minvades transferencies economiques previstes a la llei
que discutim?, o són motius d'una altra Índole? En realitat,
no els importa que el Govern se'n reservi la part més important, d'aquesta competencia, per tenir així justificacions
quan no els interessi passar per responsables d'una declaració
ele BIC. Una decJaració de SIC implica unes servituds per als
propietaris; no volen, els presidents deis .consells, ser ells qui
en facin les declaracions per no tenir compromisos i així
remetre-ho al Govern, com a vertader responsable de la
declaració? El seu insularisme no arriba res més que a aquesta conversió deIs consells en els burocrates del Govern, al
qual preparen els papers, Ji tramiten els expedients, perque
el Govern finalment ho resolgui, ho declari o ho revoqui 1
sortir a la foto.
Entre les competencies que s'atribuieixen als consells, hi
figura la de la comissió de patrimoni historic i artístico La
nostra esmena, la 4640, pretén solucionar la problematica de
la seva composició. Segons el text aprovat per la comissió, els
consells hauran de crear comissions insulars i establir la seva

composició i funcionament. La nostra pro posta planteja
que els consells podran crear comissions insulars de
patrimoni historic i artÍstic dins el seu ambit territorial;
és a dir, que cada consell tindra la facultat de crear o no
aquestes comissions, podria prescindir-en perfectament,
vet aquí la primera diferencia, i continuam, les quals,
les comissions -i escoltin bé els representants del Grup
Mixt, perque els interessa molt, atesa la intervenció que
ha fet el Sr. Vid al- estaran integrades de manera que la
seva composició s'acomodi a la proporcionalitat existent
entre els diferents grups polítics representants en la
corporació insular; per quin motiu, aquesta precisió? Per
allo que a gat escaldat, aigua tebia li basta, i en la composició de determinades comissions insulars d'urbanisme, estam escaldats; un cavall de batalla pel qual creim
la pena Iluitar, perque, en el fons, el que es dirimeix és
una norma basica del funcionament elemocratic, el
pluralisme deis organs resolutoris, la participació deis
elegits pels ciutadans en els organs on es prenen resolucions i de tal forma que tots hi estiguin representants i
de forma proporcional.
L'esmena preveu, a Illés a Illés. la possibilitat ele
crear un organ consultiu tecnic sense atribucions resolutories on se solucioni la qüestió de la representació ele
I'Adlllinistració general ele l'Estat i la de la COlllunitat
Autonoma de les llles. Balears, així com representació
de col'legis oficials o professionals i d'organitzacions que
hagin estat declarad es d'interes públic i relacionades
amb la materia. La pregunta és: Quin problema hi ha
perque I'oposició estigui present dins aquestes comissions de patrimoni? Perque han de reconeixer que el problema es redueix a aquesta presencia. Quin problema ha
causat la composició plural de les comissions insulars
d 'urbanisme a I'illa de Menorca, des de la seva creació,
i a Mallorca el darrer temps? , s'han retardar els expedients?, s'han torbat les tramitacions?, s'han bloquejat res?
Qui té por a la participació?, per que ens volen obligar
a acudir novament als tribunals en defensa del dret a
participar? 1 no val que s'escudin en un argument com
és el de dir que amb la nostra esmena pretenem que el
Parlament digui als consells com han de ser les comissions i que aquesta és una competencia deis consells.
Malament pot utilitzar aquest argument aguell que proposa en aquesta mateixa lIei reservar com a facultat al
Govern la de nomenar un representant de cada una de
les comissions ele patrimoni historie i artístic que es
crei"n, i aquesta proposta sí que té poc a veure amb les
normes de funcionament democratic que han de presidir
les institucions. La figura deIs comissaris polítics que
hem denunciat reiteradament i que, a través de la nostra
esmena 4649, proposam fer desapareixer. Mirin, senyores i senyors diputats, si té poc sentit la seva proposta
que amb ella podem arribar a la situació que es cre"in
unes comissions amb capacitat resolutoria on no tenguin
presencia, i per tant, no hi tenguin vot, els consellers de
l'oposició, representants electes d'una part deis ciutadans, i en canvi, n 'hi tenguin els representants d 'una
altra institució, el Govern, els quals normalment no
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seran membres electes i, per descomptat, no seran membres
del consell insular de que es tracta. No sera, per tant, fer
desapareixer aquests comissaris, que condicionen el vot de la
comissió, i que n 'hi hauria prou que hi estiguessin representats ... , una virtual comissió tecnica de caracter purament
consultiu?
Finalment, I'esmena 4558 proposa afegir a la normativa
reguladora una referencia a la Llei 7/1985, de bases de regim
local, la innominable. Vostes fan amb aquesta lIei allo que
determinades religions que, quan es refereixen al diable, no
volen pronunciar-ne el nom i s'hi refereixen com aquell el
nom del qual no pot pronunciar-se, vostes fan el mateix.
D'aquesta !lei, ni parlar-ne, almenys com a part de la normativa reguladora de la ...
(El Sr. Vice-presidenl primer subs¡illleÚ el Sr. Presidenl en
la direcció del debalJ

EL SR. PRESIDENT:
Acabi, Sr. Orfila, per favor.
EL SR. ORFILA 1 PONS :
Acab , Sr. President.
... de determinades competencies deis consells insulars, i
aquí sí que em fan riure les seves prevencions. O sigui, que
segons vostes, senyors diputats del PP, en l' exercici de les
competencies atribu'ides als consells en materia de patrimoni
historic no és d 'aplicació la Llei de bases i, en can vi, sí ho
és en la de regim local; no ho és en I'exercici ele les competencies del ports i sí ho és en les ele les oficines d'informació turística; no ho és en I'exercici de les competencies d'animació socio-cultural i sí ho éso en canvi, en les d'assistencia social; no ho és en la que s'aprova avui i sí és
d 'aplicació en la d 'inspecció tecnica de veh icles, i no creuen
que fan un poc el ridícul amb aquesta actitud?, no troben
que la nostra comunitat ja ha fet prou merits per figurar en
el Llibre Guinnes en materia deIs disbarats publicats en el
BOCAIB com per afegir-hi aquest desproposit?, no creuen
que a<;o és enredar i dificultar i posar entrebancs als ciutadans que mai no sabran en base a quina lIei s'han de dirigir a
l' Administració per defensar els seus interessos, i una vegada
els és d 'aplicació una normativa estatal i I'altra no?, no entenen que tant si hi figura com si no. entre la normativa reguladora aplicable, Ji és d 'aplicació la Llei de bases?, no entenen que és ridícul que a una llei d'atribució de competencies hi figuri i a altres no?

(

Per finalitzar, l'esmena 4770 proposa que les comissions
paritaries formades pel Govern i els consells insulars per
instrumentar el traspas de la documentació que aquesta llei
determina, així com per garantir que els expedients en tramit es resolguin en els terminis establerts per la legislació,
sigui n nomenades, pel que fa als representants deIs consells,
per lIurs plenaris. és una qüestió que no té més importancia
que garantir la informació i els drets deIs components deIs
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consells de coneixer i de participar en les decisions; si és
el pIe del consell qui n'elegeix els representants a cada
organisme, per quin motiu no ha d'elegir els representants d 'aquestes comissions paritaries, que tan importants són?
En resum , si bé és cert que el tpt que avui aprovam
ha millorat molt respecte de I 'aprovat i remes pel Govern a la CTI, també és cert que encara conté prou
defectes i que alguns d'ells afecten qüestions importantíssimes, com són la competencia en la declaració de
béns d'interes cultural, la composició de les comissions
de patrimoni historic i artístic de cada consell, el manteniment del afigura del comissari política amb funcions
de controlador per part del Govern deIs conselIs insulars
i les normatives reguladores, pero, sens dubte, una de les
clivergencies més notabl es que hem tingut a mb la llei
que aprovarem és el finan <;a ment de la competencia que
s·atribueix ... , que representa una vertadera agressió al
Consell Insular de Mallorca, i els ho diu un diputat menorquí profundament insul arista . a més a més. no es
finan~ a suficientment el Consell Ins ular de Mallorca,
com veurem a continuaci ó , quan debatel11 la següent
esme na. Graci es, senyores i senyors diputats.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies. Sr. ' Orfila. Pe r defensar les esmenes del
Grup Parlamentari SOCIALISTA i fixar la posició respecte de la resta d'esmenes, té la paraula el Sr. Triay.
EL SR. TRIA Y 1 LLOPIS :
Gracies, Sr. President. Senyores i senyors diputats.
S'han prevists dos debats només en la tramitació d 'aquesta pro posta de la Comissió Tecnica Interinsular
aquí, en el plenari, un sobre els aspectes competencials
i I'alu'e sobre el finan<;ament, pero al final hi ha la
votació de conjunt per illes, com marca l'Estatut d'Autonomia, i, per tant, és necessari fer, ja des del mateix
comen<;ament, una valoració global de la \lei per anunciar ja, perque al final sabem que les coses va directes
cap al resultat que ha de tenir, quina sera la nostra
posició a aquesta votació final.
La lIei, tecnicament, formalment, ha millorat durant
la tramitació, é~ una lJei més intel 'ligible, és una llei
més clara, pero, de que serveix que sigui més clara, que
sigui tecnicament i formalment millor si no s'han ampliades les competencies que eren insuficients?, si no s'han
eliminat tuteles des del Govern central..., Govern central
de les Illes Balears, que també el tenim en relació amb
els consells insulars, tuteles innecessaries i en alguns
casos insuportables?, de que serveix que s'hagi millorat
formalment, tecnicament, si no s'ha millorat substancialment el finan<;ament?, un finan<;ament que és insuficient per als conjunts, perque es retenen des del Govern
partides importants en materies que són transferides,
perque hi ha una dotació insuficient del Consell Insular
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de Mallorca; en una paraula, perque es produeixen duplicitats després d'aquesta transferencia, duplicitats que cap
justificació tenen, quan provenen deIs maxims defensors de
I'administració única per als altres, pero no per a nosaltres.
Hem reclamat alllarg d'aquests anys diverses vegades un
gran acord per redimensionament deis consells insulars, no
I'han volgut mai, han volgut anar tots soIs, no han volgut un
acord equi parable, similar, als grans acords entre partits
polítics , entre grups parlamentaris, que van permetre des de
la Constitució Espanyola a l 'Estatut d' Autonomia de les IlIes
Balears, aquest estatut interior, que és realment el calendari
i el llistat de competencies per als consells insulars; mai no
ha estat possible arribar a un gran acord absolutament neces5ari, ho han volgut fer vostes tots sois, ho han volgut fer amb
el seu propi calendari, i que dei a el seu calendari? El seu
propi calendari publicat -el Sr. Huguet ho sap molt bé, perque aixo li van valer pagines de diari importants I'any 92dei a que Cultura i esports i agricultura, ramaderia i pesca
entrarien en vigor dia l de gener de I'any 94; el e les altres,
ar<l, en aquest moment, entrarien en vigor les relatives a
inelústria i comen;, no sé si n'han sentit a parlar,pero ja
vénen.
Per tant, vostes han volgut aquest calendari, vos tes han
volgut anar tots so is, 110 han volgut pactar, nosaltres hi fem
/'aportació que podem, pero ens sentim absolutament disconformes amb aquest projecte de llei, que té les mateixes dificultats, les mateixes Jlacunes, que els anteriors; estam davant
unes returades continuades d 'aquest procés de transferencies
als consells insulars, és una realitat insatisfactoria, insuficient, fins al maig del 94 no es va dur a aquest parlament per
par de la Comissió Tecnica aquesta pro posta, ei Partit Popular és qui marca ·els calendaris en aquesta cambra. Si en
aquest moment aquesta Ilei no esta en vigor no és responsabilitat nostra. Ho deia molt bé el Sr. Orfila: Aquells consells
insulars que havien de ser pilars de I'autonomia, en que han
quedat?, podem edificar sobre aquests pilars? Cree que tal
com estan, duent endavant aquest procés, aquests pilars
posen en evidencia una aluminosi galopant que difícilment
fa possible construir-hi de manera solida, al damunt.
Per tan1. de les meves paraules es dedueix que la valoració
global d'aquesta llei és negativa, és negativa per insuficiencia
competencial, com veurem a les esmenes que comentaré a
continuació , és negativa per la tutela intolerable a que se
sotmeten els consells insulars, com també explicaré rapidament, perque es torna al doble regim de funcionament, al
doble regim jurídic, al doble regim polític i economic deis
consells insulars i també, com es veura en el segon debat qu e
tendrem oportunitat de fer, per la insuficiencia de valoració
economica i per la distribució poc equitativa entre illes, i
d 'aquesta qüestió només els voldria donar una pinzellada:
Aquesta és una Ilei que atribueix unes competencies que,
amb l'excepció perfectament separable del museu Krekovic
de Mallorca, que és una pe<;a que no té influencia sobre el
conjunt, és una transferencia que no su posa grans institucions, que no suposa grans equipaments, que no su posa serveis,
si no que són competencies d'acció política directa; per tant,

són aquests tipus de competencies allo més equiparable
amb el servei directe a la població. Ido bé, per cada mil
pessetes per habitant que rebran els habitants de Menorca o d'Eivissa i Formentera, els de Mallorca en rebran
333, hi ha una diferencia d' 1 a 3 en el repartiment entre
illes de les possibilitats d'actuació. Jo no ho dic perque
algú pell j que aquestes mil pes etes per habitant, le
corresponellts a E ivissa i Formentera i a Menorca, s'bagin d dislribLlir a Mall rca, no, són les que necessiten,
implernent que les pessete que falten a Mallorca han
queda! a la onselleria el Educa.ció i ultura per continuar rent, amb duplicitat , la maleixa p lítica que venia
fent fins ara . Estam, per tant, davant un procés reiteratiu que, de continuar així, duu a uns deficits acumulats
de serveis, de polítiques, de prestacions als ciutadans a
I'illa de Mallorca que creim que no és gens bo per a la
construcció d 'aquesta comunitat autonoma.
Tres esmenes en conuet em toquen a mi defensar.
La primera, relativa a la presencia del Govern a les
comissions del patrimoni historie de cada i!la. Bé, .ia
SOI11 aquÍ a la mateixa discussió que vall1 tenir el seu dia
quant a les comissions insulars d'urbanisme. L'experencia de les comissions insulars d 'urbanisme hauria d'haver
ervit jn per no íncó rrer e n els mal ixo prob lemes. Per
qu e nece SitCll le comis iOI1 de. patril110ni le cada illa
e1'un rel rcsentant del overn el la Ol11unitat AlIlono'ma? , I erque necessiten un gua rdi a civil. una carral ina,
perque tigui present en el que a lla es fa? perque n cess ite l , i la comp tencia és propia, d'aq uesta tutela
que suposa la presencia ... , de la qual els vull deixar dir,
perque quedin tranquils, que no necessita tenir vots, res
a la Ilei diu que aquest representant del Govern tindra
necessariament vot, no, aixo no ho diu la llei , per tant,
i algú li dóna aquest VOl. que ap iga que és un extra , a
més el la Il eí, que qual ue con e ll insu lar p 1 Ion.· r, hí
ha d h:lVer un repre e llla nt impl ment, ba la qu hi
ha.gi un repre en tant alla presento pero no té per que
vOtar re , i també e l v Ielría dir que aquesta lIei. qu ha
millorat en alguns aspectes, encara no ha miHorat prou,
perque aquesta imposició de la possibilitat del Govern
o del dret del Govern de nomenar un representant a les
I1lracl icto ria amb
comi ' ions de patri.m ni hislo ri '
la compe lencia C0111 11 propia que la I ropia lI ei dóna a l
con ell in ulars per regular la coml sici' ele le comi'ion de palrimoni; per tllnt si e l co n, eH insul a r, que t,é
I ca l aci lal ple na pel' regular la compos ici ó ti les co'mIS 1,011 ele patrimoni, no nomen a cap membre del
Govern, realment aquest membre del Govern no pot
anar a11a, tocar a la porta i que no la hi obrin, pero en
qualsevol cas és un membre del Govern, una intromissió, una tutela, pero que no té per que alterar les votacions a la comissió del patrimoni, con es dedueix de la
(ura le tura de ¡'a rtic ula l de la Ilei , pero, en ualsevol
cas, creim que é una tutela intolera le, una tute la excessiva, i é ' més, re p n a UMl practica ja c neguda,
aq ue la practica la coneixem el I comis ions in ulars
c1'urbani me, 110 és Ulla praclica c nstrucliva , no hi
ap n a re ele nou, no hi af gei re. implemelll manté
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duplicitats i justifica dobles estructures: consells insulars
Govern de la Comunitat Autonoma.
L'altra esmena, sobre la qual voldria passar ra.pidament,
és la declaració de béns d 'interes cultura\. Creim que és una
restricció competencia\. E l conse\ler en el seu dia ho va
qualificar d'element irrenunciable del Govern, no comprenc
per que ha de ser irrenunciable pel Govern que els consells
insulars puguin culminar els expedients de declaració de bé
d'interes cultural. Voldria també recordar que aquesta ja va
ser un dubte que va sortir a la L1ei del patrimoni historie
espanyol, sobre si es mantenia la competencia de declaració
de béns d'interes cultural al Govern de l'Estat o era exclusiva de les comunitats autonomes, i hi ha una interpretació
clarÍssima de part del Tribunal Constitucional, en el sentit
que aquesta és una competencia de les comunitats auto nomes. Jo cree que aquests mateixos arguments haurien de
valer per al nostre estatut interior a hor,l també ele veure si
hi ha possibilitat o no que siguin e ls consells insulars qui
culminin les declarac ions de bé eI'interes cultural. per a les
quals, en qualsevo l cas, aquesta lI ei els comanda la totalitat
ele la tramitació i incoació.

.1

[ un a ltre aspecte també molt important. molt important,
amb el qual, amb aquesta Ilei, tol'l1am enrera, hi retrocedi111
una altra vegada, que és la insiste ncia 1l0val11ent ele no fer
. cap referencia que el marc jurídic és el marc de la Llei de
bases de regim local. Se silencia la Llei ele b'ases de reg im
local. Es torna, per tant, a consagrar el dobl e regil11 jurídic
economic i polític deis consells insulars, que no té cap suport estatutari i que condueix a una esquizofrenia institucional, a una personalitat desdoblada, a uns conse lls insul ars que
a estones són el doctor Jecki\l i a estones són Mr. Hyde. No
su posa cap avantatge per al ciutada la disminució de la participació política, de la transparencia en la gestió, del control
democratic que suposa el regim local en relació amb el regim burocnitic o amb el regim ele govel'l1. Crec que és una
gran frivolitat que aquest parlament faci si-no, si-no , segons
les lleis que aprova. La \lei amb la qual es va transferir la
competencia d 'urbanisme no feia menció a la Llei de bases
de regim local, estava -deien- dins aquesta area de funcionament burocnitic, de funcionament de govern, les tres o quatre lleis següents que es van aprovar aquí, com la Llei de
C0111 petencies en materia de regim local, d 'informació turística, de serveis socials, d'ITV feien referencia expressa ja que
tot s'emmarcava dins el regim local ; ara, amb la Ilei de cultu'. ra i esports, tornal11 enrera una altra vegada i tornam a
aquesta bicefalia, a aquesta aguila bicefala imperial, que són
els consells insulars i que tindran aquest regim doble, segons
l'hora del dia, segons la competencia que l11anegen, segons
la boina, la gorra, que s'ha de posar el funcionari de torn a
hora de rebre no tan sois els polítics, sinó també els ciutadans i executar les funcions que des d 'aquest parlament li
transferim. Creim que no és una qüestió seriosa, volem uns
consells il1sulars que siguin participatius i plurals i que el
regil11 local, que no és poca cosa, com algú es pensa, sinó
que és molt més que l'aItre, que és un regim que permet
aquest control democratic , que dóna paper als elegits directament pel poble, en regim local funcionen grans pressu-
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posts, com són els de l' Ajuntament de Madrid o el de
Barcelona, per posar-n e uns exemples, i no per aixo
perden eficacia ni funcionalitat i que, per tant, allo que
havÍem avan<;at en lleis anteriors, en aquesta llei ho
tornam a perdre, tornam a retrocedir, tornam enrera, el
temps no ha passat i tornam a ser en el mateix moment
en que érem l'any 90, quan discutÍem la primera lIei,
i als anys següents, quan vam discutir noves reformes,
les quals es van intentar i no van prosperar, en la Llei de
transferencies en materia d'urbanisme, aquí on ja existia l'experiencia del que significa aquest doble regim,
quan ja tenÍem l'experiencia del que signifiquen unes
comissions insulars d'urbanisme que no tenien per que
ser plurals, que no tenien per que ser purament insulars,
sinó que tenen una representació de l Govern de la Comunitat Autonoma.
Amb aquestes eSl11enes pretenem donar un canvi a
aquesta llei, si aquestes esmenes no prosperen, si no
prosperen les esmenes encara tan important o més que
es clefensaran a continuació en mate l'ia de financ;ament
deis consells insul ars d'aqu esta competencia , la nostra
valoració sera la que he dit inicialm e nt, una valoració
negativa, un vot negatiu a aquesta transferenc ia als
conse\ls iJ1sU 131's.

(El Sr. Presiden¡ reprcn la direcció del debat! o
EL SR. PRESIDENT:
Gdcies, Sr. Triay. Pel Grup PP-UM , té la paraula el
Sr. Huguet.
EL SR. HUGUET I 'R OTGER:
Gracies, Sr. President. Senyores i senyors diputats.
El11 correspon fixar la posició del Grup Parlal11entari
PP-UM sobre les deu esm enes mantengudes en aquesta
proposta d'atribució de competencies als consells insulars i a la vegada fixar la nostra posició sobre el texto Per
tanto deixaré de banda les cinc esmenes referides al
finan<;ament.
Han de creure'm , els portaveus deIs diferents grups,
que aquesta és una llei que a nosaltres ens importa i que
ens I'hem presa molt seriosament, que l'hem estudiada
bé i que hi hem participat d'una manera activa. Per
tant, noblesa obliga i, per damunt les consideracions un
tant teatrals i una mica bufones que s'hagin pogut fer en
aquesta tribuna, jo sincerament dic: Noblesa obliga, i
vull felicitar I'actitud i el treball constructiu que han
realitzat tots els grups de I'oposició i també el grup de
govern. Deixant de banda postures a vegades dogmatiques i de desqualificació sistematica que no duen enlloc,
val la pena que aquesta cambra sapiga, i que quedi tal11bé fixat en el Diari de Sessions, que hi va haver 79 esmenes presentades, de les quals tan soIs s'hi mantenen
14, la qual cosa vol dir que ha estat assumit el 82'28%
de la totalitat de les esmenes, i no val dir aquí que les
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que no s'han assumide són le de més pes, a~o sempre
passa a debats, hi ha esmenes que no ha n estat assumide
perque el contrast és un contrast de princípis i és un conlrast de po ició política que lanl és irrenu nciable per a un
gl'llp com pel' a un a ltl'e, pero el que ningú no discutidl aquí
é qu . hi ha fel una gra n feina d aproximació i que entre
LOts han millorat la propo tao També figura en el Diari de
5essions que la pro posta era una presa en consideració i que
indiscutiblement el nostre grup esta obert a millorar la proposta que sortia de la Comissió Tecnica Interinsular i esta
oben a millorar la praposta que sortia del Parlament de les
IlIes Balears, i ningú aquí no pot dir que el nostre grup hagi
tingut una actitud obstruccionista, que hagi mantingut actituds d'aquí no em moc, que hagim estat al marge del dialeg,
del debat i del consens constructiu.
Repetesc: Dialeg, debat i consens són els tres princlpls
basics que han inspirat aquesta proposta que avui estam
debatent aquí. 1 a<;o ha de tenir qualque fonament per dir
aquestes expressiol1s.
Efectivament, en materia de patrimoni, val recordar que
partíem ... , perque, Sr. Orfila, ens hem estudiada tota la documentació. com molt bé voste recordava, ens hem estudiat
tota la documenta.ció i partíem el'una cita, en aquest cas, de
la Ilei republiéana de dia 13 de maig de rany 1993 que, en
materia de patrimoni, ha estat vigent, precisament amb el
seu reglall1ent, fins I'any 1985, que ha estat modificada. i que
és a partir de la Constitució, tal com també tenim a la documentació i a la normativa on es fixa el principi basic, en el
seu artide 46 de la Constitució, quina ha de ser 1'actitud de
les administracions envers del patrimoni historic, artístic,
cultural i etnologic del poble d'Espanya; fruit d'aquest mandat constitucional neix la Llei de patrimoni historie espanyol,
que té cinc característiques fonamentals i que també ens les
hem estudiades i a les quals aquí ningú ha fet referencia,
cinc característiques fonamentals que van ser la pedra angular per modificar la l1ei, va el' la pedra angular que va fer
que molte esmenes fos in presentacles in voce, amb participació de tots. que tOts hi vam participar, i aquest diputat no
es marcara ni un sol merit, el merit ens l'hem de repartir
entre tots per igual, pero en base a aquests principis, a aquestes cinc característiques, surt una !lei que el propi Sr. Triay,
en un acte de reconeixement, aquí ha reconegut que s'havia
millorada i que s'havia racionalitzat el que era la se va estructura, sobretot en l'articulat, i ha a'nat 1\avors al debat de
principis filosofics o de principis polítics, que és allo que
veurem més endavant en les esmenes, i aquest és el debat
que jo també tenc ganes de fer avui aquí i que l'hem comen¡;a t.
Les cinc característiques són: Primera: una nova definició
i all1pliació notable del concepte de palrimoni historie, que
hi va ser tenguda en compte; segona: una remissió a les tecniques urbanístiques per I'efectiva protecció del patrimoni
historie. que també s'hi ha tingut en compte; tercera: articulació de la distribució de competencies entre l'Aelll1inistració
general de 1'Estat i de les comunitats autonomes, on veiem
precisament que hi havia interferencies entre totes les admi-

nistracions i que, per tant, s'havien de cercar aquests
mecanismes de cooperació i de col'laboració a que obliga la Llei 16/1985 totes les administracions per igual,
pero no com a estaments estancs, sinó per igual, COIl1 un
únic cos normatiu, jurídic, independentment de quí
tengui una competencia en concret i de l'ambit territorial on s'exerceixi aquesta competencia; quarta característica: les mesures de protecció tecniques, d'intervenció amb independencia de la titula rit(ll -en a~ó, Sr.
rfila , po aya el dit a dins la l1 aga- quí hí intervé i com,
í en ca que no hi intervengui, a qui pertoca , lambé esta
res It preci amenl amb les I\kníques incorporades a
aquesta proposta ; cree qu é una gran proposta, una
gran 1\ei, independentment elel debat economic -Sr.
Triay, ha de p rmetre ' J11 que no hi entri perque, COIl1
han dit aban. e ra fruil run egon debat-, i cinquena:
mesures de foment per coadjuvar la conservació deIs
béns i evitar-ne el deterioramenl. vam anar més enfora
del previst inicialment per tots els grups, i ho hem de
reconeixer, per tots els grups, perque és fruit d'una
esmena tall1bé que vam elaborar entre tots, cal recordar
que partíem d 'una assumpció C0111 petencial de I'any
1983 i cal recordar també que I'a ny 90 s'havia cedit la
gestió ordinaria a elos consells únicament i exc1usivament, al Consell de Menorca i al Consell cl'Eivissa i
Formentera, i que no s'havia cedit la gestió ordinaria al
Consell Insular de' Mallorca; per tant, havíem d 'optar
per dos camins, o fer una transcripció literal del que era
la cessió de la gestió ordinaria i configurar-la en normativa de l1ei o fer autenticament una llei d'atribució de
cOll1petencies, 1'alternativa per a nosaltres era ben clara,
ho va ser i ho hem demostrat, era atribuir als consells
insulars totes les competencies autonomiques, absolutament totes, s'ha optat, per unanimitat de tots els grups,
per continuar per aquest camí. 1 finalment, s'ha de
remarcar que, a més a més d'atribuir als consells insulars totes les competencies que havien estat assumides
per la Comunitat Autonoma de patrimoni historic, se'ls
atribueixen les competencies derivades de la L1ei del
foment del patrimoni. l' 1%.
Respecte de les altres materies que també hi figuren,
les materies ele promoció socio-cultural, d'animació
cultura, de diposit legal de llibres, s'ha optat per la
mateixa alternativa: atribuir totes les competencies als
consells insulars. En materia d'esports, s'ha optat també
per transferir-los totes les corn¡ el' ncies que havien estat
assumides per la Comunilat Autónoma I'any 1980, j
sera la L1ei d'esports, d que va m ajornar per acord
unanime de tots els grups la tramitació. la que delimitara els camps competencials. Tot a($o, com dic, ha esdevingut un text, pel qual crec que tots ens podem felicitar, absolutament tots, i no dubt que tendra el suport
majoritari d 'aquesta cambra.
Quant a les esmenes, d 'una manera molt rapida,
4640, sobre la fixació legal o no de les comissions, aquí
hi ha tres postures: La del PSM i EEM, que diu: Podran
crear, i que hi hagi una pluralitat. Una segona postura,
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la del Partit Socialista, diu: No n'hi ha d'haver; és més radical. 1 una postura, la de Partit Popular, que diu que es crearan comissions de patrimoni i que cada consell insular en
fara el reglament i la propia organització, a<;o és donar
autonomia als consells insulars i no fixar per Ilei quina n'ha
de ser la composició.
El nostre grup no vol aprofitar l'el aboraci ó d'aquesta Ilei
per impedir el pluralisme de les comissions, pero tampoc no
s'h a d'aprofitar una Ilei per imposar quina n'ha de ser la
composició, i més si tenim en compte, en e l tema de les
composicions, que voste sap perfectament q~e esta pendent
encara una resolució del Tribunal Suprem i que, per tant,
sera d'obligat compliment, en base a la seva resolució. N'hi
va haver una que no els va anal' bé, justament a vostes, que
va donar la raó aixÍ eom s'havia fet , i ara, en aquest 1110ment, esta en tramit perque sigui resolt. Per tant, nosaltres,
a aquesta esmen a, no hi donare m sup on .
Respecte ele les es melles 4621. ,:],649 -l~ I l. de representant
del Govern, molt rapidament. perque j:l tene e l IIUIll verme l!,
pero estie convell~ut que el Sr. President sera amb mi tan
ben evol eom el president que I'ha preced it amb anteri oritat
ho ha estat amb el representant del PSM i EEiv1. quant a
temps. Per tant, quant a aq ues t;¡ eSlllena. die que, quant al representant elel Govern. per al qua l no es fixa quina se ra la
seva posició en la comissió, sí que es va quedar c1'acord-queera per a un efecte ele coordin ac ió interinstitucional, ele co ordinació entre els consells insulars, perque n'hi ha, ele competencies, no, pero sí que hi ha una relació clirecta en tre les
funcions de la Comunitat Autonoma i les funcions del consell insula r en aquesta materia. És més. hi ha un altre argument:. No volclran vostes, en recluir aquest exe mpl e a I'absurd, qu e a nivell c1e les I1l es Balears es cre'in, per fixar
aquesta cooperació i coo rdin ae ió, comiss ions bilaterals o
secto rials , eom té l'Aelministrae ió central?, que les ha de
tellir, i les ha de tenir per a un mínim procés ele raeionalitat ,
de coo relin ac ió, perque hi ha un principi basic que és d'unitat d'aeeió en tre l' Administraeió de l' Estat, l'Aelministraci ó
autonomica i les administracions locals. caela una e1'elles dins
el seu ambit competencia!. Aquesta és la nostra explicació .
Pel que fa a les esmenes que se cenyeixen a allo de bé
d'interes cultural, una diseussió, en aquest eas, he de dir-li
que s'han aeceptades les tres, seran aeceptades per part del
nostre grup perque, a més a més, hi ha una tramitació ele la
Llei de patrimoni historic de la Comunitat Autonoma que
delimitara, perque també ho diu la normativa general de
l'Estat, quins són aquells béns que aixÍ hauran de ser declarats per l'Administració de la Comunitat i quil1s també en té
(,Estat, de declarats, i per poder elecl arar i intervenir. Per
tant, és logic que si tenim les eompetencies totals i globals
en patrimoni historic, artístic i arqueologie, comencem i
acabem I'expedient. Li quedara, en tot cas, al Govern, la potestat d 'inferir els seu criteri en aquest punt.
l acab, Sr. President, tot cI 'una.
l '
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Perdonin-me una petita broma. L'esmena 4670, referida a les eomissions paritaries, que ha de fer I'inventari,
mirin, ni tan sois nosaltres hi participarem segurament,
seran tecnics, que a~o sigui aprovat per plenari, eomposició plural i a~o, bé no té ni cap ní peus. Per tant.
d 'aquesta esmena, ni parlar-ne, per l'absurda que és; que
encara s'hi mantengui ... , jo pensava que ja hauria estat
retirada.
1 pel que fa a les darreres esmenes, que són la L1ei de
bases de regim local, hem de dir qu e consideram innecessari redundar en els mateixos eriteris. El mateix article 10 de la normativa reguladora deis consells insu lars,
que en essencia limita quina ha de ser la relaeió, d'ordre
en aquest cas, o la prelació en aquest cas de la normativa. Primer , la Llei de consells insul ars; c1esprés, la Ilei
basica de procediment administratiu comú, i en tercer
Iloe, la legislació d'aquest parlament. i finalment, la
legislació de I'Estat. Per tant, que no hi figuri en aquest
cas nom i llinatge de tota la legislaci ó ele I'Esta! no vol
dil' que no se la tengui en compte; s'h i diu que, si no
s'ae tu a referent a I'ordre de prelaeió marcat, s'está a la
legislació de (,Estat, hi esta posat, pero no els va bé
a~o; per a vostes, I'odre ele prelació és: Primer, I;¡ Llei
reguladora ...
EL SR. PRESIDENT:
Acabi, Sr. Huguet, per favor .
EL SR. HUGUET l ROTGER:
... Ia Llei regu ladora de bases de regim local, que tot
es faci amb aquesta organitzaeió, i després la resta. Per
tant, no donarem suport a aquestes esmenes.
Sr. President, mol tes graeies per la seva benevolencia, i repetesc, quant a ele les es men es preselltades, que
s'aceepten les que fan referencia al bé d'interes cultural.
Moltes gracies a totes els grups per la seva partieipació
en aquesta Ilei. Gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Huguet.
Obrirem Ufl torn de replica, si hi ha petició d'intervenció.

Sí, Sr. Orfila, té la paraula .
EL SR. ORFILA 1 PONS :
Gracies, Sr. President. Senyores i senyors eiputats.
Una lIei, ens deia fa un moment el Sr. Huguet, que se
I'han presa molt seriosament; és una pena -i ho hem de
elir. Sr. Huguet- que no hagin estat capa~os de prendrela seriosament des del moment de la seva elaboració,
perque, quan sortís del Govern per anar a al CTI, tin-
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gués més rigor tingués un contingul molt més serió que el
que finalment ha tingut, i és cert que 'ha avan~a t molt,
molt més que amb altres lJeis, fin i tot en I'estrucwració, en
['a rti ulat, de 79 esmenes - ho ha dil el Sr. Huguet- se n'hi
mantenen 14, mirin si n'han aprovades, i se n'hi han afegides
in \iDee, mirin vostes si n'hi han hagut de fer, de canvis, i jo
ciernan: No se'n recorda ningú, de les defenses apassionades
lue van ha ver-se de fer a la CTl? s han fel les consultes a
lui va e laborar la lIe i ele qui procedia a I' hora d'acceptar
i le I romOure to aquest canv i ? i é cerl , hi ha hagul
dialeg i hem ele ree ne ixer ques'han hagut d'acceptar molte
d e les apor lacions que hi feia I oposició. encara que tristament no 'hag in fet e1el tot, perque és cen que hi ha 101a una
serie cle qüestions que per a nasal tres són prou importants
com per impedir que donem suport a aquesta lIei, i ciernan:
Qui fara finalrnent la dec1aració de bé cI'interes cultural? 1
el Sr. Huguet -enhorabona- ens ha reconegut que accepten
les 110stres tres esrnenes, no els podrem dir que els consells
insulars seran els funcionaris, els burocrates, rnolt bé. enhorabona, cree que els honora haver-ho acceptat, pero hem ele
recorelar-Ios frases pronunciades anteriorment per membres
del Govern: Facultats irrenunciables, no hi hem ele fer ( ... ).
!TI
guan1ir¡\, . r. Hugue1. la compo ició plural de I
comi i 11 el patrill10ni hisroric i nrtístic? En diu e l r.
Huguel que no e'l ha d'imposar, de d'aque t parlam 11l.
I erque hem el respectar I'auton mia elel con.ells in L1l ar .
I 3u ton mia. i voste il11p sen la pI' en ia del co missari
I olítics del
vern?, d'un age nt , d'un representant. que 110
hauni estal e legit pels ciuladans le cada una ele les illes i
lue I el' lant, no formara P;lrl de l consells in ulars pero que
participara en un organ r olutiu i condicionara e l cOntingul
de is acorels que a ll a es prenguin amb e l eu vqt? Els I' imposa
el Parlamenl; no c1iu , I'anicl e corresponent que és una facultat del Govern, que podri el Govern, imposara el Govern ... ,
el Govern es reserva la facultat de remetre-Ios aquest comissari polític, i nosaltres, Sr. Huguet, com que som profundament insularistes i autonomistes, creim que aquesta és una
estafa als consells insulars, ni té cap sentit que hi siguin
aquests comissaris polítics ni els fan cap falta, perque els
representants del Govern de la Comunitat Autonoma i els
e1el Govern ele I'Estat han ele tenir veu a l'hora de debatre
qüestions referieles al patrimoni historie i artístic, perque els
pot afectar directament, pero sirnplement hi han de tenir
veu, no hi han de tenir vot, i fins ara a determinades comissions a<;o no ha estat així.
Llei el base de regim loca l la innominable. om deiem
abans, E l r. H uguel di u que és i nnecessari fer-bi referencia
p ro Sr. Hugue1 no és eslrany que, de les sis lIei el atribució
de c mpeten ie que duim c1isctllides en aq uesl parlament.
elIJe no hi fa in referencia i qUCltre í?, o nO era innecessari
fer-hi referencia a la Llei d'atribució de competencies en
materia de regim local, a la de la ITV, a la d'oficines de
turisme ... , a aquestes no era important fer-hi referencia, a la
d 'assistencia social, i en canvi, en aquesta no se'n pot rallar?,
en aquesta és innominahle?, no esta relacionat aquest tema
amb la composició d'aquestes famos comis ions?, no és
simplement perque vos tes mantenen aquesta a tillld de terror davant la possibilitat..., davant el clrel ql,1e leoi1l1 tots els

grups, perque som represen tants del pob le, a participar
en la presa de decisions?, pe!' que e l molesta la pluralitat? , per que el molesta una composició plural que
respecti al10 que el pob le ha decidil? Jo els ha diré,
perque la eva política és aquella de dir simplement
que hem g ua n at les e lecci ns i el aquí a quatre anys,
ens tornarem a trobar, i aquesta panicipaeió no es po ibilita ni s'impulsa, ni es facilita, i a~o és un error, per
a nosaltres, a~o és un error, en a~o dissentim profundament de vos tes.
Lamentarn haver de discutir aquestes tres o quatre
qüestions perque és cert que hem fet una passa 1110ll
important amb aquesta IleL é cen que " han aproximat
po ll1res és cen que hem avan~al. é cert que ' hi han
r t al arta i ns. és cen que I ovem i el gru l que li
el ' na ul 01'1, que n rmalment ha estat tanC'1( a rebre
ap naciolls, n aquesl ca ha ling ut una aCtillld oberk1
i po iliva , ha h m de I'ec neix r, í, senyor, ha eSlat
així. La lIei n 'C 'em la a CIlio (¡u> Vil
rlir de les entranyes de la mare, és així, i ens hem de clonar l'enhorabona tots que sigui així, la lIastima és que s'hagués
querada. Gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Orfila. En contrareplica. Sr. Huguet,' té
la paraula.
Un moment, Sr. Huguet, per favor.

É qu n hi havia hagut petició aban d intervenció
en aque t lorn d replica; no obstant aixo. ' 1 ctóna
lorn de rep lica, pero prec que. quan br el 101'11 de
replica. e ls l onaveu que hi vu lguin intervenir, ho facio
Ilotar aixi él la presidencia , si no ho fan notar a la pre ¡ciencia, la presidencia no ho sapo
Té un torn de replica de cinc rninuts, Sr. Triay.
EL SR. TRIA Y 1 LLOPIS:
Gnkies, Sr. President. Enhorabona, Sr. Mari i Calbet; enhorabona, Sr. Verger; enhorabona, Sr. Huguet,
perque crec que I
mene que IHln acceptal supos n
renunciar a a ll o que era irrenunciable i que uposa I.!na
pas a important per a la capaci tat ele deci ió del conells i11 1I1ar en materia de pa tri m011 i h islorie en especia l en allo que han acceptat qu és la de lara ió i
r vocació ele béns d ' inten!s cultural tan t de C<1r3cter
moble com de caracter immoble, si ha he entes bé. Per
tant, vostes ho han aconseguit, cree que així s'ha de
reconeixer i tots n'han de deixar constancia aquí.
Resl eCle de la creació o no d comi siol1s de patrimoni, que ' i g~l in plural O no he de dir que nosa ltres no
mantenim e mena en aque la qüestió, no hi mantenim
esmena pero d nam 'up r1 ti I'esmena que pre enta el
rup PS f i EEM nosaltres no creil11 - ho hem di! ja a
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altres lleis- que sigui el més insularista ni el més autonomista, ni el més democratic, deixar en mans de la majoria la
decisió sobre si hi participa o no la mi noria, en la presa de
decisions, creim que aixo ha d'estar garantit per un nivell
superior, i per aixo, hauria d'haver estat garantit per aquesta
lIei, per tal que després, independentment del joc polític que
es v)llgui fer a cada consell insular, hi hagués garantia que la
participació esta va assegurada. Li vull dir que nosaltres, als
consells insulars, d'acord amb dur-los aquesta lIei tal com es
veu que sortira, hi defensarem, dins el marc d 'aquesta lIei,
un model participatiu, plural i proporcional, i per tant, nosaltres defensarem que la comissió del patrimoni de Mallorca,
de Menorca i d'Eivissa i Formentera estigui formada per
consellers del consell insular corresponent amb nombre proporcional al pes deis seus grups polítics i que aquests conseIlers siguin qui prenguin les decisions, que aquests consellers
estiguin assessorats, sense vot. pels tecnics corresponents i
que hi sigui present, sense vot, tal com c1iu la !lei qu e s'aprovara, el representant del Govern. Creim que aquesta és una
posició que després les majories i minories decieliran, pero
que, en qualsevol caso seria la situació optima. un a vegada
aprovada aquesta lIei , d'equilibri entre ,,110 que nosaltres
defensam i allo que la llei (liu. una manera possibilista de dur
endavant aquestes propostes.
Per últim, li diré que. efectivament. illllb aquestes tres
esmenes que acaben d'acceptar ilixo aViln<;il una mica més,
que hi hem c10nat una passa enclavant. pero que queden
encara qüestions importants que seran tractaeles basicament
en el segon debat sobre aquesta Ilei en materia c1e finanr;ament. les quals voldríem veure superades ele la mateixa i
amb el mateix esperit com hem vist superacles part de les
qüestions que ens separaven en aquest primer debat. Moltes
gracies.
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Respecte que havÍem d'haver anat més enlla. El
control de tota l'activitat política deIs consells insulars
l'exerceix i la té el pie del consell insular corresponent,
i el pie de consell insular és qui ha de controlar I'actuació de l'equip majoritari, de l'equip de govern, així esta
establert ni més ni manco, en segons quins aspectes, a la
propia Llei de bases de n~gim local, aquest control;
primera qüestió . Segona qüestió, no confongui el personal. la referencia a les altres Ileis d 'atribució de la Llei
de bases de regim local és molt clara, una volta assumides les competencies per cada consell insular, els
consells hauran d'ajustar-ne I'exercici a allo que estableix primerament la Llei de bases de regim local, pero
jo li he llegit, a voste, que la nostra prelació és una
altra, i Ji puc tornar a repetir quina era la prelació, per
tant, és un debat polític, que tant hi ha d'alla cap aquí
com d'aquí cap alla. que tant hi ha ( .. . ) d 'alla cap aquí
com d'aquí cap alla, és un debat eminentment polític;
amb a<;o, no millora ni empitjora tecnicament aquesta
Ilei, al nostre criteri, és un principi polític irrenunciable
que cada lIei determini el regim jurídic al qual haura
d'ajustar la seva competencia, i a<;o és així de ciar,
aquesta és J'única diferencia.
Per acabar, com deim a Menorca, "Mal si comes, mal
si no comes", mal si acceptes esmenes, mal si no n'acceptam. Sr. Triay, a nosaltres ens importa el resultat
final, i crec que, amb aquesta Ilei, a tots nosaltres ens
importara, com vos te ha comen¡;at en principi, el resultat final, jo estic conven~ut , fora que facem un paper en
la ponencia, en la comissió, i aquí en facem un altre,
que aquesta proposta ha de sortir sense cap vot contrari,
sense cap vot contrari. Moltes gracies.
EL SR. PRESIDENT:

EL SR. PRESlDENT:
Gracies, Sr. Huguet.
Gracies, Sr. Triay. Sr. Huguet. el seu torn de contrareplica.

Passarem ara a la votació de les esmenes corresponents a aquest bloc.
EL SR. HUGUET I ROTGER:

Moltes gracies, Sr. President. Intentaré compensar la seva
generositat d'abans.

'.

Sr. Orfila, sembla que li sap greu que acceptem esmenes;
ens renya si no n'acceptam, que n'acceptam, també ens renya. Tant de bo i no sé que més, ( ... )sabut greu, no, no.
Voste sap que nosaltres, en aquestes propostes, hem vingut
amb actitud constructiva, jo entenc que després de la meya
intervenció tots els grups han posat els peus a terra en la
replica i hi ha hagut un reconeixement explícit i implícit
per part de tots els portaveus quant que la lIei s'ha millorada,
i s'ha millorada moltíssim entre tots, i que de les esmenes no
és que s'hagi avan~at una passa més en aquest plenari, s'hi
han avan<;at passes dia a dia, a totes les ponencies que han
tingut !loc en aquest parlament, i s'hi han avan¡;at passes dia
a dia dins les comissions.

Votarem en primer lJoc I'esmena 4640, del Grup
PSM i EEM.
Senyores i senyors diputats que voten a favor d'aquesta esmena, es volen posar drets, per favor? Gracies,
poden seu re.
Senyores i senyors diputats que voten en contra, es
volen posar drets, per favor? Gracies, poden seu re.
Senyores i senyors diputats que s'abstenen?
28 vots a favor, 29 en contra, 1 abstenció. En conseqüencia, queda rebutjada I'esmena 4640.
Passarem ara a la votació conjunta de tres es menes,
que són la 4650, la 4651 i la 4812.
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Senyores i senyors diputats que voten a favor, es valen
posar drets, per favor? Gracies, poden seure.
Queden aprovades per unanimitat aquests esmenes.
Passarem ara a la votació conjunta de les esmenes 4621,
4649,4811,4658,4813 i 4670.
Sen yo res i senyors diputats que voten a favor, es valen
posar drets, per favor? Gracies, poden seure.
Se nyores i senyors diputats que voten en contra, es valen
posar drets, per favor ? Gracies, poden seure.
Se nyores i senyors diputats que s'abstenen')

28 vots él favor, 29 en contra, I absten ció. E n conseqüencia, queden rebutjades aquestes esmenes.
Passal11 ara al segon debat, re latiu a la segona agrupació
el 'es menes el 'aquest dictam en, que corres pon a les següents

eSlll e nes: 4662, el e l PSM i E EM; 4816,4818 i 4819, elel G rup
Pa rl a menta ri SOCIALISTA , i 4820, ta mbé del Grup Pa rlamenta ri SOCIALISTA.
Per fer la aefensa de les esmenes del Grup PSM i EEM,
té la paraula el Sr. Orfila.

que en teoria afecten competencies que seran transferides a partir de dia primer de gener de l'any 1995. D'on
han sortit aquestes xifres?, de quina forma rigorosa s 'han
elaborat aquests números que no han resistit el més
mÍnim embat de les discussions en ponencia i en comissió, de tal manera que, sense que s'afegixin noves competencies als consells insulars, s'hi han afegit primerament 50 milions, llavors 2'5 més i s'arriba finalment a
aquests 1.052 milions que ara proposen? No és una
prava del poc rigor de la proposta aquesta variació de la
xifra de la valoració global feta pel mateix grup que
dóna suport al Govern?, no n 'és una prova el fet que
aquest increment s'hagi destinat íntegrament a augmentar l 'aportació que ha de rebre el Consell Insular de
Mallorca?, no és una prova de poc rigor el fet que el
Govern defensés apassíonadament fa pocs mesos dins la
Comíssíó Tecnica Interinsular la bondat del calcul del
cost efectiu, perque nosaltres el vam críticar ele forma
rotunda i clara, el vam denunciar per inexacte, per poc
escrupolós, per poc rígorós. per poc seríós, per mancat
de dades') No contrasta amb aquesta elefensa apassionada
feta dins la Comíssió Tecnica Interinsular en defensar la
bondat del calcul elel cost efectiu que s'hi aportava i
que, al cap de poc temps, el mateix grup que elóna suport al Govern acorda incrementar la quantitat que de
fet reconeixia el 'insuficient i de poca adequada al cost
real? És una desautorització ele la conselleria, Sr . Conseller; de fet, és així, supós que avui se sent malament.

EL SR. ORFILA 1 PONS:
Gracies, Sr. President. No hi ha dubte, senyores i senyors
diputats, que el capÍtol de finan<;ament de les competencies
que s 'atribueixen per lIei als consells insulars constitueix el
bessó de cada una d'elles. El Grup PSM i EEM hem defensat
sempre la teoria que el Govern, amb les seves propostes, no
respecta de forma escrupolosa a[[o que es disposa a la L1ei de
consells insulars a aquest respecte. Ho hem mantingut, i
I'experiencia ens demostra ara més que mai que no ens
equivoc3.vem, que en tost de produir-se una valoració real
del cost efectiu de cada una de les competencies i d'aplicarhi la L1ei de consells, per dur a terme la distribució percentual entre els diferents consells, el que es produeix és una
negociació a quatre bandes, les famoses reunions a I'hotel, de
les quals acaba per sortir una quantitat global, la que el Govern esta disposat a transferir sense perdre excessives cotes
de poder, pero sense que tenguin 'massa a veure amb els
pressuposts reals, i finalment, una negociació deIs tres consells per pactar un repartiment d'aquesta quantitat global , i
tot ens prova que és aixÍ.
O'on surten els 1.000.337.839 pessetes per a l'any 94, que
era la proposta primera, aprovada pel Consell de Govern de
la Comunitat Autónoma, dins aquesta lIei? La xifra és clara
i massa justa, massa rodona per ser fruit d 'un calcul rigorós
i estricte, peró és que, a més a més, no té relació directa
amb el contingut del pressupost de l'area, com s'ha pogut
comprovar en els debats en ponencia i comissió i estudiat en
els debats del pressupost d'aquest any , quan hem vist que el
conseller es continua reservant partides per a la conselleria

Per quins motius abans el Consell Insular de Mallorca rebia el 60'06% de la totalitat del cost efectiu i ho
trobaven bo i correcte, i així ho defensaven dins la CTI,
als consells insulars, a la presa en consideració de la llei,
on cada vegada ho varen denunciar, i ara transformen
aquest percentatge i l'augmenten el 2'5%') No, no es fan
de manera seriosa aquests calculs, í vos tes ho saben ; de
fet, ha estat la vergonya que els feia el fet que el Consell
Insular de Mallorca estigués tan maltractat, tan mal
elotat, allo que els ha fet corregir in voce aquest desastre.
Quina justificació té, per exemple, que en els rigorosos
calculs del Govern, s'hi cOl11ptés una dec!ucció per recaptació en els consells insulars de Menorca i d 'Eivissa
i Formentera de 800.000 pessetes justes, exactes, ni una
pesseta més ni una pesseta manco, 800.000 pessetes
exactes a cada consell, a Menorca i a E ivissa i Formentera . Creu ningú, senyores i senyors diputats, que I'import
de taxes o altres ingressos referits a aquestes competencies pugin realment 800.000 pessetes justes? Ni una
pesseta més ni una pesseta manco a Menorca, i que hi
hagi endemés una coincidencia exacta amb allo que es
preveu o que s'ha ingressat fins ara a Eivissa i Formentera? No, no s'ho creu ningú, i a posta vostes mateixos
han esmenat aquest desastre, aquest decrement, fent-lo
desapareixer; per quin motiu el grup popular ha fet
desapareixer finalment les 800.000 pessetes amb les
quals es minvava la protecció que es feía a Menorca i les
800.000 pessetes amb que es minvava la protecció reta
al Conselllnsular d'Eivissa?, per quin 1110tiu?, per quin
motiu, en canvi, no ha desaparegut la deducció prevista
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per al Consell Insular de Mallorca, valorada, aquesta sí, en
7.715.000 pessetes?, estaven tan mal calculades com per fer
desapareixer aquests dos decrements de 800.000?, i l'equivocació en els dJculs -s'hi poden equivocar- només s'ha detectat per al Consell de Menorca i per al d'Eivissa i Formentera? No, vostes saben també que aquesta desaparició va ser
fruit d'una nova negociació, s'incrementaven els 52'5 milions
per a Mallorca i a canvi es reduirien les 800.000 per als altres
dos consells, i a<;o no és seriós ni té res a veure amb allo
que preveu la Llei de consells insulars quant com s'estableix,
com s'ha de finan<;ar i com s'ha d'establir el calcul del cost
real de cada una de les transferencies. Tot és fruit d'una
negociació previa. Sois que aquesta vegada. en aquesta negociació, el Consell Insular de Mallorca no ha pressionat com
ho han fet els altres i així en surt, de perjudicat. Pot creure's
ningú, per exemple, que l'illa que compta amb el 80% de la
població soIs rebi el 60 % de pressuposts i que .... d 'aquesta
atribució de competencies'l, creuen sillcel'am ent que el Consell de Mallorca, al qual s'atribueixen 36 funcionaris o Ilocs
de feina, pot tenir sois tres vegades Illés tl"ansferenci<l economica que el d'Eivissa, que sois en rebra tres. de funcionaris? ,
tres funcionaris, deu vegaeles menys fUllcionaris. i és el 20 %
de la totalitat, deu vegades més ele fUllcionaris i és el 60%
únicament de pressupost: no és seriós. senyores i senyors
diputats. Més encara, és una vertaelera estafa al Consell
Insular de Mallorca -pobre consell insular l.

Mallorca, i és evident que a<;o pot dur com a conseqüencia que en la votació per separat que se'n faci, la
majoria per illes, la majoría deIs diputats de l'illa de
Mallorca no don in suport a aquesta proposta, i no creuen que és greu a<;o?

Sen yo res i senyors diputats, el finan<;ament de les competencies que s'assumeixen és un element vital per poder-les
exercir amb rigor, i no és possible treure's de sobre unes
competencíes com aquestes sense proposar-ne un finan<;ament suficient; contrariament a a<;o, ens exposam a fer entrar els consells en una dinamica perillosíssima que els pot
acabar de bloquejar com si no n 'estiguessin prou. Avui. senyores i senyors diputats, estam a punt ele fer un flac favor
als consells insulars, i molt especialment al ConseJllnsular ele

Gracies, Sr. Orfila. Per defensar les esmenes del
Grup Parlamentari SOCIALlST A i fixar la posició respecte ele l'altra esmena, té la paraula el Sr. Alfonso i
Villanueva.

Sr. Triay, a la intervenció anterior que ha fet ha fet
una reflexió jo cree que molt encertada, molt endevinada, sobre la necessitat que la política, en aquest cas
d'estat, la política de comunitat autonoma, de construir
la comunitat autonoma en tot aIlo que fa referencia a la
construcció de l'edifici, de I'estructura, d'aquesta comunitat autonoma fos consensuat. Nosaltres hem reclamat
també aquest consens reiterades vegades, i avui hem de
lamentar que no es pugui produir ele forma suficient,
perque creguin-me que la nostra voluntat seria aprovar
la majoria de les lIeis d 'atribució de cOl11petencies, i en
privat, pels passadissos d'aquest parlament. a la sala ele
passes pereludes -que massa vegades 11 'és, ele pass es perdudes-, els ho hem elit de forma reiteraela tal11bé, els
instal11 que facem feina de manera seriosa, perque a
partir d'ara les lIeis d'atribució ele competencies es
puguin aprovar, si és possible, per unanil11itat; per fer
a<;o, el Govern ha de tenir una actitud més despresa. els
consells insulars han ele tenir una actituel més reivindicativa, i tots junts hem de ser capa<;os a deixar a ca
nastra el partidisme, les banderes, i posar per damunt
1 el Sr. Conseller ele Cultura -ara ha sortit, no, és aquíallo que ens' ha d'unir, que és construir una cOl11unitat
ja els comen<;a a remetre peticionaris. Sr. Verger, ja fan cua
autonoma solida, en que els consells insulars han de
a les portes elel Consell Insular de Mallorca els peticionaris
jugar un paper importantíssim, han ele ser els vertac1ers
que anaven fins ara al Govern, el canseller ara no és a temps
gestors de les competencies, del maxim possible ele les
a dir-los: Els pressuposts de l'any que ve ja estan apl'Ovats i
competencies que rebi el Govern de la Comunitat Auelia primer de gener entraran en vigor les competencies en
tonoma, totes aqueIles que preveu I'Estatut d' Autonomateria de cultura: han el'anar vostes al Consell Insular de
mia, és a elir, totes les que la nostra autonomia ha rebut
Mallorca. 1 és cert, el Consell Insular de Mallorca tindra • i pot rebre en el futur per part ele l'Administració ele
competencies en materia d'anil11ació socio-cultural i no sé
I'Estat. Per fer a<;o, primerament ens hem de posar
en quantes coses més, en patrimoni artístic .... pero no hi tind 'acord en una qüestió fonamentalíssima, que és la
dra els doblers. Competencies, sí: c1oblers, no. Pero és que,
referida al finan<;ament, i aquest és el grap, és on troa més a més ele la transferencia al Consell Insular de Mallorbal11 sempre barra ele ca, i és que molt ens temem que
ca, n ' he m de restar tot allo que es refereix al museu Krekoel Govern continua dubtant i tement donar massa comvic, i a<;o encara li resta més contingut.
petencies als consells insulars, dotar-les ele forma suficient, perque a<;o implic;'\ sempre una perdua de poder.
Volen que rallem elel museu Krekovic? No és ver, no, jo
Amb aquesta actituel no construirem el país que nosalcrec que n'hauríem ele rallar. No n'haurien de rallar, perque
tres volem. Gracies, senyores i senyors diputats.
és difícil parlar-ne sense fer-ne broma i podria llevar seriositat al contingut d 'aquest elebat, pero algu n dia en parlarem,
(El Sr. Vice-presidefU primer substiwcix el Sr. Prcsio supos que els companys meus en tinelran l'ocasió en el
dCI1l cn la dú:ccció del deba/)
Conselllnsular de Mallorca, almanco alla sí que se'n riuran
tots, o potser algú plori.
EL SR. PRESIDENT:

EL SR. ALFONSO l VILLANUEV A:
Sr. President, sen yo res i senyors diputats. El capitol
economic el'aquesta Ilei té dues parts que estan total-
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ment interrelacionades, encara que hem de diferenciar-les. La
primera, la quantificació d'aquestes transferencies, i la segona, la distribució d'aquesta quantificació, d'aquells fons, als
consells insulars.
En ambdós temes, la proposició de lIei que ens ocupa
avui és injusta, perjudica els consells insulars i perjudica
especialment el Consell Insular de Mallorca. El govern del
Sr. Cañellas és garrepa, ( ... ) sí que té amb els consells. No
hi ha finan<;ament per cobrir les necessitats de les competencies que els transfereixen. La política que facin a partir de
l'aprovació d 'aquesta llei els consells insulars en materia tan
important com la promoció socio-cultural, política literaria,
patrimoni, esports sera pitjor, més redulda, amb menys fons
que la que feia -i no la volem jutjat fins ara- el Govern de la
COlllunitat Autonoma, o alternativament, els consells insulars, especialment el Consell de Mallorca, hauran d'aportar
els fons escassos que tenen per poder fer una política cultura, ele patrimoni, esportiva adequaela, només per arribar al
nivel! paregut a la mala política que en aquell camp feia el
Govern de la Comunitat Autonoma.
M'agraelaria senyors eliputats, els ho dic de veritat , tenir
l' habil itat parlamentaria, 1'habilitat oratoria, el 'un Sagasta,
el'un Azaiía o d'un senador roma, tant se val, per poder-los
fer arribar 1'impresentable que és aquesta proposició ele !lei
en materia economica. M'agradaria ser capa<; ele convertir en
una cosa agradable una cosa tan arida com són els números,
en una cosa interessant,perque tots poguessin entendre la
greu injustícia que es comet als consells insulars, en especial
al Consell de Mallorca, 1'abús que comet el Govern del president Cañellas amb aquesta transferencia,. el perjuelici que
es causara als ciutadans de les tres illes, de Mallorca basicament, quan aquestes competencies estiguin transferid es amb
el finan<;ament que arribar als consells. De totes maneres, i
eleman que em perdonin la meya falta de capacitat oratoria
per convencer-los, perque crec que no els convenceré, ho
intentaré.
Comen<;arem per un tema menor per obrir boca, comen<;arem pel museu Krekovic. No entraré en el suposat valor
cultural d 'aquell museu, no entraré en el seu origen, no
entraré en les carregues que venen amb ell, no hi vull entrar,
pens que molestin-se i vagin a veure'l, bastara; pero de la
transferencia el'aquel! museu, per al qual ens aporta el Consell Insular de Mallorca 11 milions ele finan<;ament , senyors
diputats, ens en lleven vuit milions, pel preu de les entrades,
que suposen, si comptam que cada dia hi anid gent, tot
l'any, excepte el diumenge, que esta tancat, entre 600 i 350
persones cada dia tot I'any, a veure si ho creuen?, a veure si
algú ho creu? 10 autocars cada dia al de lIevant (... ), una cosa
molt menor, vuit milions de pessetes, pero un autentic abús.
Pero, realment, quin és el finan<;ament d'aqueestes competencies?, quin és el finan<;ament de les competencies que
resten al Govern de la Comunitat Autonoma? Vejam-lo,
quantitats, i aviat. a Mallorca, s'hi transfereixen 652 milionsquantitats roc1ones-; a Menorca, 198 milions; a Eivissa, 200
milions. Recordin aquestes xifres, s'utilitzaran després. Su-

men 1.052 milions. El pressupost de la consellera, 3.342
milions, ens referim a 1994, total, el 31'5%, I quines
competencies es queda la conselleria? És un exerciei que
hem de fer. Es queda educació, 736 milions; biblioteques, 73 milions; cases de cultura i la L1otja, 116 milions;
museus de Mallorca, de Menorca i d 'Eivissa, 132 milions; Cala Nova, Prínceps d 'Espanya, 392 milions; total curiós: 1.173 milions. A l'aire, 1.117 milions de pessetes.
El conseller diu: "Personal", sí, pero, a quines competencies s 'aplicara aquell personal? Es queden infraestructures per continuar aplicant la mateixa política o
pareguda que la que es transfereix. Aixo és aixÍ, aixo és
I 'abús de principi d 'aquestes competencies. Infraestructura és personal, ens en transfereixen un poquet i es
queda persona basic de Secretaria General Tecnica, ele
Direcció General ele Cultura. d 'Esports -no pensen que
desaparegui-, i per que les necessiten? Amb una n'hi
bastaria, de sobra; total. tenen les mateixes competencies, identiques competencies, quant a doblers, que allo
que es transfereix als consells, tot al lo altre és Secretaria
General Tecnica, direecions generals. tot allo altre és
aixo. és infraestructura. pero aixo no és tot, hi ha molt
més en tot aixo.
El Govern del Sr. Cañellas, amb una habilitat que jo
crec que és digna de millof callsa, sobretot és digna
el'una causa millor que la el'enganar els consells insltlars
i els ciutadans d'aquesta comunitat autonoma, ha fet un
joc eliví ele nombres i l'any 1995 els pressuposts ja no
són iguals que els de 1'any 1994, ja no eren iguals el 93,
el 94 havien baixat un poe respecte elel 93, es coneix que
s'adonaren que s'hi varen equivocar i el 95 han tornat a
pujar.
Es cunos, a producció literaria, s'hi transfereixen,
com vostes saben , 10.580.000 pessetes com a subvencions, transferencies per subvencions, pero, curiosament,
el 95 s'amplien 45 mílions de pessetes, el Govern es
torna a quedar una cosa transferida totalment. torna a
quedar-se amb 30 milions ele pessetes, una habil jugada
aquesta . A promoció esportiva, s 'hi transfereixen 145
milions de pessetes i el Govern, habilment, I'any 95,
incrementa el 'pressupost en 88 milions de pessetes, que
perd el Govern? Fara la mateixa política, l'ha de fer,
com dei a el conseller, té funcíonaris per fer aquesta
mateixa política, és molt logic, s'ha quedat am~ els
funcionaris, amb els directors generals, amb els caps de
secció, amb els caps de negociat, funcionaris, per fer la
mateixa política. De la Secretaria General Tecnica es
transfereixen 33 milions; pressuposts, quasi 400, i per
que volen tanta Secretaria General Tecnica? La meitat
la necessitam a Mallorca. És ciar, Sr. Conseller. Transferir su posa que voste perdí competencies, no que tengui
les mateixes, aixo és el que hauria d'entendre, i que
perdi doblers, no que tengui els mateixos, aixo és el que
hauria d'entendre.
Vostes, senyors del Govern, abusen el'una situació de
majoria a les institucions de la Comunitat Autonoma,
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estan robant capacitat política als consells insu/ars, estan
anuHant les competencies que es transfereixen pel procediment de manten ir els mateixos pressuposts o pareguts per fer
les mateixes polítiques. Ja no vull parlar del desastre que era
aqueSta !leí, feta després de pagar quatre milions de pessetes
a una empresa que es diu Semagrup, com vostes saben. Després de vista la Jlei i els estudis economics, el que haurien de
fer, senyors del Govern, és reclamar-los ... , i en tot cas que
venguin al Parlament, perque ha estat e/ Par/ament qui ha
fet la llei, seria el més just dins aquesta lIei.
Pero no vull acabar -esper, Sr. President, que tendra
I'amabilitat de donar-me un poc més de temps- sense referirme al segon punt. Esta cJarÍssim que el Govern ha ... , valen
la paraula') Robat més de 500 milions de pessetes als consells
insulars amb aquesta transferencia, així ele ciar, pero aixo no
és toL Ouan entram en la distribució, la vergonya encara és
pitjor, els ciutac\ans ele Mallorca. ele Menorca i el ' Eivissa i
Formentera, que s' han ele témel' ele la falta de financ;ament
que els arriba , han el'indignar-se quan es refereixen als ciutaelans ele Mallorca. Mallorca -he elit qu e I-etinguessin la xifra-,
652 milions, 198, 200 miliolls pel' a Eivi ssa i Formentera.
62%, 18 % , 19% . 1 quina és la poblaci ó') 81 % . Mallorca;
13 %. Eivissa; 8'5%, Menorca. I jo vull teni! en compte el
patrimoni arqueologic i cultural ele caela una de les illes, i
podríem modificar aquestes situaciolls, peró mai, senyors
eliputats, no arribar al 62% per a Mallorca. que mai Mallorca
no perdi 18 punts sobre alió que per població, un s serveis
que són directament aplicables a població, li tocarien . El
meu company, el Sr Triay, ho ha dit: 1, 2'5, 3. 973 pessetes
per habitant per a Mallorca, 2.911 per a J'vlenorca, 2.451 per
a Eivissa i Formentera. No pot fer-se així quan ens referim
a aixo, pot fer-se així sempre en altres casos, no és ver, Sr.
Huguet? La relació 1, 3, 2'5. Per que els ciutaelans de Mallorca valen tres vegades men.ys que els ele Menorca , en materia cultural , o dues vegades menys qu e els d'Eivissa, en
materia cultural?, per que el Consell Insular de Mallorca ...

(El Sr. Preside m repren la direcció del debat!o
EL SR. PRESIDENT:

•

Acabi, Sr. Alfonso , per favor.
EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEV A:

'.
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doblers per financ;ar les competencies i que els ciutadans de Mallorca tenguin un valor polític, cultural i
esportiu tres vegades menys que els de la resta de les
IIIes, i el conseller de Cultura que sigui -el Sr. Rotger o
qui sigui- mitjanc;ant el Sr. Rotger, podra continuar fent
la mateixa política que feia fins ara, doIenta, pero tendra els doblers per fer la mateixa política. Jo, Sr. Conseller, si no fos tan greu la cosa, li donaria 1'enhorabona
per haver enganat a tots, pero cree que no la hi hem de
donar.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Alfonso . Per fixar la posició, pel Grup
Parlamentari MIXT, té la paraula el Sr. Pascual i AmorÓs.

EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS :
Sr. President, senyores i senyors diputats. Diré que
Unió Mallorquina votara en contra de tots el s articles
que fan referencia als mitjans materials humans perque,
efectivament, aquí s'ha proc\u"it una situació que és la
mateixa que es produeix a Madrid quan s'hi va a negociar, pero a la inversa; els representants del Govern de la
Comunitat se'n van ·a Madrid i diuen que no s'aplica el
cost efectiu, el cost real, en aquest cas, que l' Administració central ens engana , i aquí s' ha fet exactament el
mateix, pero amb una diferencia. a Madrid hi ha una
comissió mixta de transferencies, si no hi ha acord, no
hi ha transferencies; aquí hi ha un partit majoritari, que
és el Partit Popular, que pot fer el que vol, per consegüent, surt una transferencia al Consell Insular de Mallorca que és altamei1t discriminatoria per a Mallorca i,
per tant, el C~)nsell Insular ele Mallorca no podra fer
front a aquestes competencies. No parlaré de xifres perque ja les han dites, pero cree que estan bastant més
que justificades les afirmacions que faig , després que no
arriben al 62<J~J els mitjans materials que corresponen a
I' illa de Mallorca. Per tant, la posició sera: no als anicles
referents als costs, i abstenció a les distintes esmenes,
perque creim que, malgrat I 'esfor~ que hi ha , s'hauria
d'estudiar entre tots -diríem-, no només a través deIs
grups parlamentaris. allo que realment se'ls hauria ele
transferir quant a mitjans materials i humans, als consells insulars.

Ara acab, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:

.'

.

... ( ... ) un financ;ament normal?, per que tots els consells
no han de tenir un finan~ament suficient? , per que els ciutadans de Mallorca d'aquí a deu anys o han d'haver pagat
d'una altra manera aquestes competencies o el seu nivell
d 'actuació i de promoció socio-cultural, literaria, esportiva,
etc. ha de ser molt inferior al de les illes menors?

Senyors diputats, el financ;ament global és una injustícia,
lél distribució és doblar la injustícia; vostes, senyors del
,. Partit Popular, en són els responsables. Si aquesta proposició
de llei s'a prova, vostes seran els responsables que no hi hagi

Gracies, Sr. Pascual. Pel Grup PP-UM, Sr. Verger i
PocovÍ, té la paraula.
EL SR. VERGER 1 POCOVÍ:
Sr. President, senyores i senyors diputats. Oualque
vegada, des d'aquest escó, em deman si I'oposició vol
que es facin transferencies als consells insulars , i he
arribat a la conclusió que el que desitgen desesperadament és que no 11i hagi manera de fer una transferencia
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a cap conselI insular per poder dir que no els n'hem feta cap.
Aquesta és l'opinió que tenc jo després d'escoltar-los, a
vostes.

aquesta la xifra, bé, ja la veurem, el que és cert i segur ho tom a repetir- és que, per part de Mallorca, l'assignació que s'hi atribueix és la correcta.

Cert i segur és que en un moment determinat vaig arribar
a creure, Sr. Alfonso, que voste tenia raó, i ho vaig mirar
molt a fons, voste també ho havia mirat. Havia fet una valoració aproximada d 'uns 1.700 milions de pessetes a transferir
als conselIs insulars. Varem comen¡;ar a gratar, com era la
meya obligació i l'obligació de tothom, i ens trobavem que,
en mirar la situació correctament, la transferencia havia
d'haver estat inferior a 1.000 milions de pessetes. Algú diu
que el Govern es queda una quantitat de competencies, aquelIes que no li queda més remei que quedar-se; que vol? Museu de Mallorca, és que no ens el pot transferir, ni el Museu
de Menorca, ni el Museu d'Eivissa, ni promoció socio-cultural, 137 milions per a l'Orquestra Simfonica. ni els 100 milions per al conveni que té amb el Ministeri d'Educació i
Ciencia, ni el Príncipes de Espalla, ni el Cala Nova. Quan
analitzes a fans els nombres, ens trobam que, ho vulguem o
no. el Govern, en aquest cas, ha estat generós amb els conselis insulars. que ho ha estat més amb els de Menorca i d'Eivissa? Sí. pero, al de Mallorca, no li ha lIevat res. absolutament res; que possiblement a Menorca i a Eivissa hagi donat
més del que tocava'" bé, no seré jo qui ha discutiré, és que
pareix que vostes, als ciutadans d~ Menorca i d'Eivissa, perque els fan un regalo els donen un duro més, s'hi oposen,
no seré jo, com a mallorquí, qui m 'oposaré que un ciutada
de Menorca o d'Eivissa en un moment determinat tengui una
generositat de part del Govern, sempre que al Consell Insular
de Mallorca li doni allo que li pertoca, i en aquest cas, en
aquesta competencia, el Consell Insular de Mallorca havia de
rebre menys de 600 milions de pessetes. Aquestes són les autentiques xifres, i és clar, no tenim una pissarra aquí per
explicar-los, pero que, si les analitzam a fons, aquesta és la
situació en que ens trobaríem.

1 partim d 'una cosa, perque hem de partir d 'un punt,
que és del pressupost de la Comunitat Autonoma, del
pressupost de la Comunitat Autonoma, avui no discutim
el pressupost de la Comunitat Autonoma, de les xifres
del pressupost de la Comunitat Autonoma, quan desgranam el que toca a cada consell, ens trobam que avui,
avui per avui, el Consell Insular de Mallorca no ha perdut res, sí que ha estat un poe més generós amb Menorca i amb Eivissa, cosa que a mi em pareix perfectament logica i no hi tene res a dir, pareix que vostes
s'encaparroten -ho torn a repetir- que els ciutadans de
Menorca i c1'Eivissa, en aquest cas, no tenguin aquest
avantatge que jo cree que és logic i just.

Cert i segur és que hi havia una partida que a Mallorca
venia coixa. el Servei de Patrimonio Així va ser que, en comissió. s'hi va introduir una esmena in vace que jo crec que
era justa i logica, perque realment era el servei que Mallorca
necessitava cobrir amb una aportació superior que la que
venia assignada. pero en conjunt, contrariament a allo que
aquÍ es manifesta, amb tota seriositat. crec que aquesta vegaela el Govern ha estat més generós que mai en fer la transferencia als consells insulars, més·generós que maL

Per acabar, diré que la preocupació seriosa ... , perque
no serveix que cada vegada que facem una transferencia
als consells insulars. una cosa que té una aportació en
relació amb els pressupost de la Comunitat Autonoma,
de 1.000, s'hagi de transformar en 1.500, perque aixo és
el que vostes esta n programant i diuen; a la llarga, aixo
faria impossible I'actuació tant del Govern com deis
consells insulars. Com poden suposar, a nosaltres, molt
tranquil'lament i molt gustosament. que el Consell Insular de Menorca i el d'Eivissa. els ciutadans de Menorca
i els d 'Eivissa, tenguin una aportació economica important, quan, de Mallorca. ens consta que no ens n 'han
Ilevat res del que ens pertoca, ens satisfa, n 'estam molt
satisfets i molt orgullosos. Si vostes no ho pensen així,
ja s'arreglaran .

No em treguin vostes el cas del museu Krekovic perque,
al Consell Insular de Mallorca, afortunadament, set milions
més o set milions menys no li vénen a conte, si donam subvencions cada dos dies, i vostes, que ara en són consellers, i
algun amb responsabilitat, també ho fan, no és aquesta la
preocupació. Ens ha tocat una cosa que ningú no la vol, ido,
nosaltres I'assumirem, no se'n preocupin, no passa res, el
museu Krekovic no és tan greu com aixo, la situació, no sé
si n 'hi ha set o vuit milions, o sis, d 'ingressos, n 'hi ha, quina
quantitat exactament? No ho sé, no hi he anat a comptar les
entrades ni els autocars que hi van cada dia, al davant del
museu, pero el que sí sé és que n'hi ha, per ventura no és

Acabaré per dir que és possible que ens hagim de
replantejar el sistema de transferencies als consells insulars, pero. sap que és el que a mi em preocupa de veritat?, sap que és el que ele veritat preocupa a aquest
diputat? Que segons COOl ho facem, i segons la seva teoria. incrementarÍem enormement la des pesa corrent,
inerementarÍem enormement les des peses improductives. incrementarÍem enormement al lo que o sigui inversió, i aquesta, és la preocupació que des d'aquí, des
deis consells insulars, hem de tenil'. Com a Conself Insular de Mallorca, tant el que és promoeió literaria, COll1
pot ser difusió, foment, animació teatral, no ens preocupa, creim que la dotació és la correcta, la correcció
que es va fer dins comissió del Servei de Patrimoni crec
que era justa, necessaria, així va entendre's per part elel
nostre grup, i tot allo altre crec que són ganes,' una
vegada més, de complicar la tramitació de transferencies
als consells insulars.

EL SR. PRESIDENT:
Gracies. Sr. Vergel'. Hi ha intervencions en torn de
replica? Sí, Sr. Orfila, té la paraula.
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EL SR. ORFILA 1 PONS:
Gracies, Sr. President. Seré molt breu, parlaré des del
',. mateix escó. Es demana, el Sr. Verger, si realment volem
competencies, si realment volem que es produeixin transferencies als consells insulars. Sr. Verger, ha volem, ha pro posam, les reivindicam de manera constant, fem pro postes el
més rigoroses que poden ser a aquest respecte per intentar
que aquestes arribin, pero no ens proposin una rendició
incondicional, no a quaJ.sevol preu. Sap quina és la contestació que ens ha donat el Govern a cada una de les preguntes
que li hem fet en els darrers plenaris sobre per quin motiu
es retardaven les transferencies de competencies de 1'Estat
u
a la Comunitat Autonoma? Sel11pre era el mateix motiu: el
finan<;ament. negociacions ele finan<;al11ent. Em deia el conseller Sr. Matas sempre: No acceptarem cOl11petencies a
qualsevol preu. perque unes competencies mal dotaeles no es
poden exercir de forma rigorosa i volem que la Comullitat
Autónoma, quan assumeixi competencies. ho faci per millorar la gestió que es feia fills ara. I no és cJ':lplicació el mateix
principi cap als consells insular,". no Cl'ellen que el finan<;all1ent és la base perque les cOl11petencies es puguill dur a
terl11e, es puguin executar ele forma corl eeta l , no era el 1110ment precisament ele elotar de cOlllpetencies els consells per
clonar un finan<;ament definitiu a aquests i fer possible que
les com petencies vinguessi 11 fi ns i tat mi 1101 c1otacles , q uant
a cost, que COIll en principi havíelll tingut'l Teníem 'PrevIsta
una millora del servei que s'ha eJe clonar al5 ciutaeJans, no era
aquest un deIs objectius?, no és l'objectill que creixin els
consells insulars a favor. .. , que a<;o impliqui un decreixement, una minva, del poder, ele la consistencia, del gruix, del
Govern de la COll1unitat Autónoma? El nostre grup ha defensat que quan el Ministeri de Cultura havia fet la majoria
de les transferencies en aquesta Illateri,l a les comullitats
autónomes, aquest era un ministeri condemnat a desapareixer; quan la Conselleria de Cultura hagi fet totes les transferencies de competencies possibles als consells insulars -que
no sera mai-, aquesta també hauria de desapareixer, pero
aquesta eluplicitat que vostes pretenen, mantenir partieles
pressupostaries destinades a dur a terme les l11ateixes funcions o proposar les mateixes finalitats que les competencies
.. que es transfereixen als consells insulars representa un retarelament, és un fre a l'estructuració ele la nostra comunitat
autónoma .
El Sr. Vergel' ens reconeixia que el Govern no ha lIevat
res al ConselJ Insular de Mallorca. pero n 'ha dOllat més al
Consell de Menorca i al Consell d'Eivissa, i jo crec que no és
així: els ha fet I'aportació justa i fins i tot ha estat cric -avaro, en castella- amb els consells insulars de Menorca i d'Eivissa i Formentera, i ha estat molt cric, ha plangut moltíssim, la dotació economica al Consell Insular ele Mallorca, i Sr.
Verger, d 'a<;o, en veura pro ves ja, perque ja ho he dit des de
la tribuna, el conseller de Cultura, amb molt bon criteri,
remet tots els peticionaris de torn cada dia al Consell Insular
de Mallorca, els diu: Vagin a picar a les portes del Sr. Verger,
vagin a parlar amb el Sr. Sansó, que és qui ara gestiona
cultura, perque les subvencions que jo donava, les fUllcions
que jo feia, la conservació e1el patrimoni arqueológic sera
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competencia del canseIl insular. Ho ha de fer, no hi té
competencies, pero l'hi han deixat doblers, i a¡;o és
falsejar el procés d'atribució de competencies, perque
no s'ha de funcionar així.
Sr. Verger, voste creu que és possible, que és rigorós, que es transfereixin tres funcionaris als consells
insulars de Menorca i d'Eivissa, que el de Mallorca tengui dotze vegades més funcionaris (n 'hi ha 35 o 36
aproximadament) i que només tengui el 60% de la totalitat del pressupost?, que entre els consells de Menorca
i el d'Eivissajust tenguin set funcionaris i el de Mallorca
en tengui trenta-cinc i hi hagi una diferencia de 400
milions entre els dos i I'altre només 600?, creuen que
a¡;ó és rigorós? 652, hem ele ser exactes. Creuen que és
rigorós que, sense aportar-hi cap document, el Govern
hagi tornat enrera aquelJ rigorosíssim estueli que va
costar quatre milions per demostrar quin era el c;:lIcul
del cost efectiu de la competencia que es transferia, i
sense pipellejar ni tenir un segon ele dubte, ele sobte
decieleixi que la transferencia val 52'S milions més i que
sospitosament tats vagin al ConselJ Insular ele Mallorca'),
no era per la mala consciencia deis diputats del PP ele
l'ilJa de Mallorca, els quals segurament es trobaven molt
malament a I'hora de votar aquesta lIei? no seria per
a<;ó') , creuen que és rigorós que en la pro posta que faci
el Govern. figuri un decrement, una minoració, de I'aportació que es fara als consells il1sulars eI'Eivissa i Formentera i ele Menorca per valor de 800.000 pessetes en
concepte d'ingressos per taxes i que a¡;ó sigui fruit d'un
estueli rigorosíssim del Govern?, com he dit abans, una
xifra exacta, ben rodona ... , i que de sobte desapareguin?,
que hagin caigut dins un pou i ja no hi han taxes?, pero
no hi han taxes només al de Menorca i al d'Eivissa i
Formentera, al de Mallorca, n'hi ha 7'5 milions, per
quins set sous?, hi ha algú que de forma rigorosa estigui
disposat a explicar-ho?, és una pena que el Sr. Matas no
sigui aquÍ, perque a la Comissió Tecnica Interinsular
em va tirar la cavalleria al dalllunt, literallllent, qllan jo
vaig intentar raonar el poc rigor de I'estudi económic, va
dir-me que els poc rigorosos érem nosaltres, que eren
unes xifres exactes, que no podien moure's en absolut,
perque estaven estudiades amb precisió, que hi havia
hagut un estudi que havia costat e10blers a aquesta comunitat autónoma per aclarir quin era el caicul del cost
efectiu exacte, i de sobte apareixen 52'5 milions, tots per
al ConselJ ·.Insular de Mallorca. i desapareixen 800.000
pessetes elels consells de Menorca i d'Eivissa i Formentera: si a<;ó és rigor, que vengui Déu i ho vegi. Gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Orfila. Sr. Alfonso, té la paraula.
EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEV A:
Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr. Verger,
jo comprenc que voste, com a membre del Partit Popular -ho he dit quan parlava-, el problema aquí esta que
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els tres consells i la Comunitat Autonoma estan a les ordres
del Sr. CañeIlas, el problema és aquest, no n 'hi ha d 'aItre,
aquest és el problema, i jo comprenc que voste hagi de defensar allo que no creu, n 'estic segur. El que primerament de
tot hauríem de veure és si algú s'ha plantejat si és ver que
e comp le ix la L1ei de consells insulars?, és p ssible que a lgú
aquí c1igui que i ( ... ) va l mé doblers no hi haura tr311 fereneies?, que diu la lIei de consells insu lar , senyors diputat? quin és I'acord, Sr. Vergel' , de la LIei I con e lls insular·
s?, quin és I'esperit, Sr. HugueL o Sr. Marí de la Llei de
cOllse lls in ulars? Vosle el propo al' n i varen dir que així
ha de ser, que costí més doblers al Govern. Aquest era l'esperit de la L1ei de consells insulars. S'ha mort aquest esperit,
absolutament, l'han assassinat el Sr. Cañellas i vostes, així de
cIar. Sí, senyor. Aquell esperit de la L1ei de consells insulars
ha 1110rt a mans del Sr. Cañellas, aixÍ ele ciar, i del seu govern. O no podem dir les coses tal com són?, no les podem
dir?
Que esta ben finant;at. diu. No, 110, la L1ei de consells
insulars s'intenta complir, almanco formalment, després es
canvia. S'encarrega a una empresa (Semagrup) -quatre milions de pessetes- aplicar-nos el concepte d'insularitat, que
pagaran entre tots els consells, i que surti aixó. Que si 100
milions, aral1 en són 652,200 i 200, aixó s'havia pactat en un
sopar a un hotel, amb tot el rigor del món, o hi feien copes
. enlloc de sopar? És igual. Amb tot el rigor del món, pero
sense cap nombre, jo vul! 200 milions, jo vull 200 milions, i
Mallorca, 600; no és rigorós, i no vull entrar en aquesta
história, si és igual. El problema és, Sr. Verger, de veritat
voste creu que esta ben finant;at? Si he dit al consel!er alió
que ell es queda, alió que es queda de eompetencies, i es
queda 1.100 i busques de milions de pessetes, les seves competc:~ncies, pero, de doblers, se'n queda 2.300 milions, el
doble de doblers que les competencies es queda el consel!er,
a posta se'n riu, a posta esta content, qualsevol no n'ha d'estar, de conten1.
Sr. Verger, li posaré dos exemples deIs estudis que va fer
el Consell de Mallorca, el seu tecnic .
Si han de volar, ja volaran, facin així i volin, nosaltres
no ... , crec que el tema és suficientment important com perque I'avió els esperi o que vostes se'n vagin dema, aixo és
igual.
Dos exemples: Un d 'ells en esports. Direcció General
d'Esports, no sabem per a que servira, perque rúnica competencia que li queda, Sr. Conseller, és organitzar els campionats interinsulars, les fases finals, quatre duros i se n'ha sorlil, pero voste es qued a 135 mi lions de pes etes i en lran rereix ... , només per organitzar les fa e f.inals,eh?, i e n transfere ixen p r a lota la política esportiva 196 milion , 3ix' e
ben financ;.-1t , r. Ve rger'?, peró no es queda aquí només, el
' ro oL1selle.r, que no é gen beneit, I'any 1 95 hi posa 87
milions més; 87 milions més, Sr. ConseUer, no se n 'havia
assabentat? No m'ho digui, ja em faria riure. Un altre exempie, la Secretaria General Tecnica, sap quin pressupost té?
Quasi 300 milions de pessetes, 300 i busques, sap que ens en

ta

donen, de la infraestructura basica de I'esport i de la
promoció socio-cultural? 33 milions. Aixó és justícia. Si
hem demostrat d 'una forma clarÍssima que la infraestructura basica que es queda el Govern per exercir
aquestes competencies, les seves, les que li'n queden,
només les que li'n queden, val 1.000 milions de pessetes,
s'ha demostrat a la contra que d 'aquesta infraestructura
basica no transfereixen ni un duro al Govern deIs consells insulars, ni un duro, que tota la infraestructura se
la queda el Govern de la Comunitat Autónoma, qu e el
Govern del Sr. Cañe lIas incrementa el seu pressupost en
transferencies corrents i en transferencies de capital de
les competencies que avui transferim als conselIs insulars en aproximadament el 45% del que dóna pels mateixos eonceptes als consells insulars. Ens prenen el pel,
Sr. Verger, jo ja sé que voste no en 101 dir a ltra cosa
pero esta tan segur com jo que en han pres I pet. E n
en queda a tots poc, de pel: després d'aix', ens e n quedara menys. Ens prenen el pel i el con eller i e l J vern
es queden els doblers.
E L SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Alfonso. En torn de contrareplica, Sr.
Vergel', té la paraula.
EL SR. VERGER 1 POCOVÍ:
Gracies, Sr. President. Senyores i senyors diputats.
Sr. Orfila, em pare ix que li han dit una cosa així com
11 mal si corna, mal si no corna ", no és ver? AqÍJell senyor d'alla. És que voste mai no esta bé. Si ens donen
52 milions a Mallorca, malament, perque n 'hem de
passar algun a Menorca i a Eivissa; si no ens els donen,
també. Escolti, deixi tranquils els 52 milions, que ens
fan falta per al Servei de Patrimoni, per arqueo logia,
que és on van destinats. No se'n preocupi voste tan1. A
voste res li va bé. No ens preocupa que venguin a la
finestreta del consell; abans de tenir les transferencies
també hi teníem eues, al consell, de 70 o 80, deIs qual
s puc atendre tres o quatre. no em preocupa en absolut
que hí venguin, quan n'hi ha, en donarem, i si no n'hi
ha, no en donarem. és el mateix que feía el Govern , i a
més aixó, maldament ens donassin 2.000 milions o
10.000 milions, no ens bastarien, i com més en donam,
Olés en volen, pareix una se que remuga. Per ~onse
güent, no es preocupi voste per aixó, Sr. Orfila, q'ue no
van per aquí els trets.
No em tregui, Sr . Alfonso, casos concrets. Direcció
General d'Esports, 36 milions de capítol 1, més o manco. Jo també tenc els nombres referits al 94, no al 95. 25
milions del capital 2; 17 milions, capítol 4, per que?
Despla~ament d 'esportistes de Balears a la península,
no queda més remei que s'ho quedi una entitat suprainsular, cree jo; convenis amb les federacions , les federacions no són insulars,les federacíons són de tota la Col11unitat Autónoma, n'hi ha devers 27, 28 milions més,
aquests són els 134 milions que vos te deia. Aquests són
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els doblers que hi ha. Per consegüent, no em vengui a treure
casos concrets perque no se'n sortira.

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

Si voste diu que hi comanda el Sr. Cañellas, molt bé, no
ens va gens malament, no ens va gens malament que sigui
aixÍ, no es preocupi per nosaJtres , preocupi 's per vostes, que
ho tenen molt pitjor que nosaltres. Per consegüent, nosaJtres
creim d'aquesta competencia que si I'haguéssim analitzada
amb tota seriositat i profunditat -ho torn a repetir-, els consells insulars, tots, reorien menys doblers que aquells que
se'ls assigna. Ho he dit, El Govern ha estat generós en aquesta competencia.

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

Si s'ha mort I'esperit de la Llei de consells insulars, a mi
perso nalment no em preocupa massa; li torn a repetir que e l
que em preocupa de veritat és que aquell espe rit de la Llei
de cOl1sells insulars suposas un increment abundant de despeses eorrents de la COlllun itat Autonoma que difíeilment
fessin possible mantenir-Ios. i aixo sí que és possible que
passi, si haguéssim mantengut la seva idea. la seva forma de
fer les transferencies.
Li he dit també a la primera illtervenció que no és dolent
que , ele cara a les proximes transferencies. ens replantegem
prec isament aixo amb ser iositat. amh seriositat, perque ens
podem trabar amb la dificultat ele tenil' Llns consel ls insulars
i un govern amb molt de capítol I i amb molt de capíto l 2,
i difícilment podrem financ;ar e ls C<1I)ítoh 6 i 7, i <1ixo sí
que per a mi és preocupant.

Senyores i senyors diputats que s'abstenen?
30 vots a favor, 25 en contra, 3 abstencions. Queden
aprovats.
Procedeix ara, en compliment de 1'anicle 24.6 de
l 'Estatut, efectuar una votació final única per tal que la
majoria suficient s'assolexi per vot favorable computat
de manera separada deIs parlamenta ris que representin,
si més no, eJues illes diferents.
Passarem en primer lloc a la votació dei s diputats eJe
I'illa de Mallorca.
Diputats de J'illa de Mallorca que voten a favor del
text del dictamen, es vo len posar drets. per favor? Gracies, pod e n seure.
Diputats de I'illa de Mallorca que voten en contra?
Diputats de Mallorca que s'abstenen?
El resultat de Mallorca ha estat: 16 vots a favor, 14
en contra, 2 abstencions.

E L SR . PRESIDENT:
Gracies, Sr. Verger.
Acabat el debat, passarem a la votació conjunta de les
esmenes 4662, 4816, 4818, 4819 i 4820.

Passarem ara la votació deIs diputats ele J'illa de
Menorca.
Vots a favor?
Vots en contra?

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

Abstencions?
7 vots a fav or. 6 en co ntra, cap abstenció.

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

Passarem ara a la votació deIs diputats de les illes
d'Eivissa i Formentera .

Senyores i senyors diputats que s'abstenen?
Vots a favor?
25 vots a favor , 29 en contra, 4 abstenciolls. Queden
rebutjades aq uestes esmenes.
Procedirem ara a la votació conjunta deIs articles 1 a 16,
ambdós inclosos, de les disposicions addicionals primera,
segona, tercera i guarta , de les disposicions transitories primera i segona, de la disposició derogatoria, de les disposicions finals primera, segona i tercera, deIs annexos primer j
segon i de l'exposició de motius amb les esmenes incorporades, com és logic.

l ' •

Hi ha petició de votació per separat de .qualque article o
pot fer-se la votació en bloc') Es fara, ido, la votació en bloc.

Vots en contra?
Abstencions?
7 vots a favor, 5 en contra, 1 abstenció .
Ates el resultat de la votació, aquesta presidencia
proclama que l'aprovació d 'aquesta Ilei ha obtingut la
majoria qualificada establerta a I'article 24.6 de l' Estatut
d' Autonomia. Queda aprovada, en conseqüencia, la L1ei
d'atribució de competencies als consells insuJars en
materia de patrimoni hi storie. de promoció socio-cultu-
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ral, d'animació socio-cultural, de diposit legal de llibres i
d'esports.
(Aplaudiments)

Abans d'esgotar l'ordre del dia, aquesta presidencia, d'acord amb els portaveus de tots els grups parlamentaris, vol
fer la següent declaració:
El Parlament de les Illes Balears, considerant la resolució
adoptada pel Parlament europeu, en la qual s'advoca per
I'abolició de la pena de mort a les legislacions deis estats
membres, tant en el casos ordinaris com en temps de guerra
o d 'excepció, considerant que la pena de mort és sempre un
castig contrari al dret suprem de la vida, conquesta irrenunciable de la societat moderna ja des de la Deelaració Universal deis Drets Humans, considerant que la Constitució Espal1yola en el seu artiele 15 proclama solemnement el dret a la
vicia i a la integritat física i moral de tots els ciutadans, declarant abolida la pena de mort, amb rúnica excepció de
"llevat d'allo que puguin disposar les lIeis penals militars per
a tem ps ele guerra", considerant que, efectivament. la pena
de mort esta contemplada en el Codi penal militar espanyol
per a diversos delictes en temps de guerra, considerant que
a la Unió Europea, de la qual formam part, la pena de mort
ha estat~a abolida a la majoria deis estats membres, tant a la
legislació civil com a la militar,
El Parlament de les llles Balears acorda sol' licitar a les
Corts Generals d'Espanya que estudii'n la fórmula parlamenté'iria adequada per aconseguir la plena abol ició de la pena de
mort en el nostre país, amb la supressió de la se va referencia al Coeli penal militar.
Puc considerar que tenc l'assentiment de la cambra per a
aquesta declaració? Queda, ido, aprovada per assentiment.
(Aplaudiments)

Esgotat I'ordre del dia, conelou aquesta sessió, i desitj
bones festes de Nadal i de cap d'any a tots els diputats i
membres del Govern. Gracies a tots.
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