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EL SR. PRESIDENT: 

Senyores i senyors diputats. Bones tardes a tots. Comen
c;am la sessió d 'avui. 

RGE núm. 272/95, de l'Hble_ Sra. Diputada Encarna 
Magaña i Alapont, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, 
relativa a accions per impulsar la indústria textil a Eivissa. 

EL SR. PRESIDENT: 

El primer punt de l'ordre del dia correspon a pre
guntes, i en primer lloc hi ha la pregunta 272, que va 
quedar ajornada de la passada sessió i, si no hi ha incon
venient, passani a la propera sessió, la de dema horabai
xa. 

1.1) Pregunta RGE núm. 347/95, de l'Uble. Sr_ Dipu
tat Josep Alfonso i Villanueva, del Grup Parlamentad 
SOCIALISTA, relativa a comen~ament de la construc
ció del nou tra«;at de la carretera Consell-AlarÓ. 
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EL SR. PRESIDENT: 

Comenc;am dones per la 347, que és la del Sr. Alfonso i 
Villanueva, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa al 
comen<;ament de la construcció del nou trac;at de la carrete

ra Consell-Alaró. 

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEV A: 

Gracies, Sr. President. Sr. Conseller d'Obres Públiques. 
A rany 1987, quan es va fer el projecte de I 'autopista Palma
Inca, en aquest hi havia un nou trac;at de la carretera Con
sell-Alaró. L'any 1990 i 91, !'ilnterior Conseller d'Obres 
Públiques, el Sr. Saiz, Vil prometre verbalment i per escrit, 
que la construcció d'aquest ramal, entre Consell i Alaró es 
faria d'immediat. Bé, han passat tres anys. fa un any i mig el 
Presielent, el Molt 11·lustre de 1;1 COlllunitat Autonoma, amb 
Illotiu de les festes ele Sant Roe. va prometre que la cons
trueeió d'aquest ramal era illlmcdial:1. El concepte c1'illlmeeli
at ja no el tenim gens el;11 

La pregunta és: quan pen,ell cOlllenc;al- el ramal ele la 
carretera que uneix l'aulllpi5t:1 :lml1 AI:lrl) a partir ele Con
sell') 

EL SR. PRESIDEf\:T 

Gracies, SI'. Alfonso. Té 1:1 11:11 :lul:1 cl Conseller SI'. Reus . 

EL SR. CONSELLER D'OBR ES PÚBLlQUES I ORDE
NACIÓ DEL TERRITORI (B:lllomeu Reus i Beltran): 

Graeies, Sr. President. SI'. Diputat, aquesta Cilrretera, si 
Déu vol, la podríem comeJl(;ar selllpre a partir ele I'any 97. 
Em sap greu haver eI'esperar encara quasi dos anys pero, per 
desgracia, no hi ha recursos disponibles. Graeies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Grél.cies, Sr. Conseller. Vol tornar afer ús ele la paraula, 
SI'. Alfonso? Dones, té la paraula. 

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEV A: 

Sí, Sr. President. Bé, doncs els haurem de carregar tates 
les morts que es produeixin, Sr. Conseller, i les que s'han 
produi"t durant aquests anys, perque la carretera s'havia de 
fer al mateix temps que I 'autopista, com estava al projecte i 
voste sapo Des de llavors enc;a hi ha hagut un mínim de 
quatre morts . Hi ha hagut una mitja de cent accidents anuals. 
La culpa sera de voste, Sr. Conseller? O, a qui haurem de 
donar la culpa? Que són massa imprudents, que corren mas
sa, que els cotxes no han passat la ITV ... Jo crec que la irres
ponsabilitat, i I 'excusa que n hi ha doblers, que és la que 
sempre empren, no hauria de valer per un tram de carretera 
que, realment, és un deis punts negres més grossos de Ma
llorca , un tros de carretera que és, absolutament, impresenta
ble i que, logicament, havent-hi una autopista fins alla. 
s'hauria d'empalmar amb ¡-autopista. 

Pero li dic més: I'objectiu -dit pel Sr. Saiz i pel presi
dent, que voste desmenteix-, set anys per complir una 
promesa, president. És molt, eh? Set anys per una pro
mesa de 140 milions. A Bon Sossec es va torbar tres 
dies. Set anys per aquesta promesa, quan hi ha morts, 
em sembla que no és presentable, Sr. Conseller. No és 
presentable. 

El Sr. President, molt difícilment, cap any més per 
Sant Roc no podd dir que farem la carretera. No hi ha 
ningú que el pugui creure. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Alfonso. Vol tornar afer ús de la parau
la, Sr. Reus? Té la paraula. 

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

Sr. President, Sr. Diputat. AmLJ aquest ciiscurs que 
voste m"ha fel. em recorcia a mi mateix. a f\,;laclricl. alllLJ 
Borre". em cregui. Pero no aconseguim avan<;:\!. Li vull 
recorelar nOl11és ele passacla -perque no \01 clir que no 
facel11 cas eI'aquesta petició- que aquest vial no és com
petencia nostra. és competencia seva. quasi quasi. e1el 
COllsell Insular, del Consell lnsul;u que. avui en clia, 
vostes quasi quasi elirigeixen. 

Jo lí dic que el 97 intentarem complir compromisos 
que, per desgracia. avui en clia, 110 poelem assumiL Gra
cíes. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Conseller. 

1.2) Pregunta RGE núm. 326/95, de I'Hble. Sr. Dipu
tat Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari PSM 
i EEM, relativa a remissió al Parlament de les Memo
ries referides a la Gestió de les competencies d'Urba
nisme deIs Consells Insulars. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam a la segona pregunta, que és la 326, del dipu
tat Sr. Orfila i Pons, del Grup PSM 1 EEM, relativa a 
remissíó al ParJament de les memories referides a la 
gestió de competencies d 'urbanisme deis Consells Insu
lars. Té la paraula el Sr. Orfila. 

EL SR. ORFILA 1 PONS: 

Gracies, Sr. President. La Ilei de Consells Insulars, 
article 24, estableix que dins el primer trimestre de caela 
any els Consells remetran una memoria sobre la gestió 
de les competencies que se'ls han atribu"it per Ilei d'a
quest Parlament, i el Govern, una vegada examinades 
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aquestes memol'les, remelra una memoria al Parlament. 
Així, din e l primer trimestre del 94 Is tres COllsells havien 
de remetre la memoria eonesponenl a la gestió d'urbani me 
de I'any 93. Som a febrer del 95. Quants onsell no han 
remes c1uran'l lot I'any 94 le memories referides a la gestió 
d'urbani me d I'a ny 93'1 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. OrfiJa. Té la paraula el Conseller, Sr. Reus . 

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

G racies, r. Pre icl ent. r . ipulat , dins I'any 94 hem 
reb ut. amb dala 30 de m arl1, la m mori a de l on e ll In ular 
el Menorca, i ( mb la la 27 d 'abril, la de l nsel! In ular 
d ' ~ i ¡ss::! i ·ormenlera . I em 0 0 la que aques t li es, a nivel! 
de lnll " a. es fa m I t< re in a n aq lest 1 Ina. -"a ie . 

E L SR. PRESIDENT: 

G rac ies. Sr. Conseller. Vol tornar afer ús ele la parau la 
Sr. Orfila') Té la parau la. 

EL SR. ORFILA I PONS: 

G.!:acies, Sr. President. Dia 30 ele mar<;, el darrer clia del 
trimestre , el Consell Insular de Menorca es despeoja dins el 
calendari, tal i com pertoca. Dia 27 e1'abril, amb 27 dies ele 
retarel. ho fa el Consell d'Eivissa. I el de Mallorca? No en 
sabem res. Pendent. Pendent que els Presidents les remetin, 
pendent que la Comissió Insular d'Urbanisme I'envi'i, i nos
altres ens demanam: que fa el Govern davant aquest incom
pliment flagrant que fa que, en aquest moment, es dugui un 
any de retard per fer complir alió que la llei de Consells 
lllsulars preveu, per fer complir aquesta llei als Consells 
In ular , que deixen també e l G ve rn lescol· local. n precari 
-vulguem o no, perque és a ixí -, perque li impedeixen , e l 
condicionen, i li fan imp ssible Gomplir la lIei ell mate ix. És 
a dir, pode r remetre aq uesta cOll1unieació a la qual fa refe
rencia I'article 24 de la Ilei de on ells Tnsu lar . Que fa e l 
Govern davant aquests incompliments? 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Orfila. Té la paraula el Conseller Sr. Reus. 

EL SR. CONSELLER O'OBRES PÚBLIQUES 1 ORDE
NACIÓ DEL TERRITORI (~artomeu Reus i Beltran): 

Ens consta que el Consell Insular de Mallorca fa feilla en 
aguest tema aquests dies. El Govern, per altra banda, esta 
ben informat de la gestió urbanística. Nosaltres tenim repre
sentants en les comissions insulars, i, em cregui, a la vista 
deIs resultats deis debats gue hi ha en aguest Parlament tam
poc no té més importancia o no aguest debat. Perdó. 

EL SR. PRESlDENT: 

Gracies, Sr. Conseller. 

1.3) Pregunta RGE núm. 321/95 de I Hble. Sr. Dipu
tat Cosme Vidal i Juan del Grup Parlamentari MIXT, 
relativa a reparació de la carr tera PM-820 de Formen
tera. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam a la tercera pregunta, que és la 321, del dipu
tat Sr. Vidal i Juan, del Grup Parlamelltari MIXT, relati
va a la reparació de la carretera PM-820 de Formentera. 
Té la paraula el Sr. Vida!. 

EL SR. VIDAL 1 JUAN: 

d ie, r. Pre ide nt . 'enyore, di l utacle ' , 1'5 

clipuuw. . r. _on. e lle!' d' hrcr Pllblique i naclo 
del T rrilo ri. cO l1linU:lm 3mb I cnrrelcre . E n aque la 
01 ol'tunila l. ' ón le l.:é1l're ler de la quan a ill :l. podriem 
lit·. el f':'ormc llle r<l. I la pregunta 's quan pen'ia c1ur , 

te. rme ;¡qu : l;\ , )11 'e lleria e l projeclc de mili )ra previ ' l 
pellranl I ca rr ler" PM - 20, o s ig.ui , In cnr r le ra prin 
cipa l le F rmcn ler:l. que va les el I luilom u' ft a l 12 
de I'e l11 e nl ~ld, via '? 

EL SR. PRESIDENT: 

Gdcies, Sr . Vida!. Té la paraula el Conseller Sr . 
Reus. 

EL SR. CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES 
ORDENACIÓ DEL TERRlTORI (Bartomeu Reus 
Vielal): 

Tenim previst -perdó, Sr. President- comen<;ar aques
ta obra enguany, gracies a Déu. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Conseller. Vol tornar afer ús de la pa
raula el Sr. Vida\? Té la paraula . 

EL SR. VID AL 1 JUAN: 

He entes que comen~ara il11media lament. É qUé h 
ha dit tan rapid que no sé si el comen~l11enl de I'obra 
era tan rapid com ara , perque tenc enteS que el pres u

po t e u~ apr val, que lot esla. Pero no s'ha fet. Jo li 
agrairia que, amb un poc de calma, em digués quan ho 
pensen fer. Si és que no ho he entes bé, si és que ha 
volgut dir immediatament. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Vida!. Vol tornar afer ús de la paraula, 
Sr. Reus? Té la paraula. 
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EL SR. CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES 1 ORDE
NACIÓ DEL TERRITORI (Bartomeu Reus i Beltran): 

Pot estar eontraetada dins enguany. Aixo vol dir que dins 
enguany hi pot haver un eontractista i un poe niveJI d'obra, 

poquet. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gnkies, Sr. Cor¡seller. 

1.4) Pregunta RGE núm. 327/95, de I'Hble. Sr. Diputat 
Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
relatiya a no remissió de la comunicació referida a la ges
tió deIs consells insulars en materia d'urbanisme. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passalll a la quarta pregunl:\. qlle é.' la 32/. elel eliputat Sr. 
Orfila, elel Grup Parlal11entari PS !\ 1 I EE\.1. relativa a la no 
remíssió ele la comunícació refel id :, :l la gestió elels consells 
insulars en materia eI'urh:lnl.,Il1 t'. Té 1:1 paraul<1 el Sr. Orfila . 

EL SR. ORFILA I P()[\') 

Gracies, Sr. Presielent. En JlI il1Hcl Iloc rer const<1r que hi 
ha hagut un error mecanogdfi e i que e,l.l aq"tlc5ta pregullta es 
fa referencia <1 I'article 1-1 ele 1:1 Ilei ele Consells Insulars, 
quan és eviclent per a tots el, Liiput;lts que s'hauria de fer 
referencia a I'artícle 24 ele I;¡ Illateixa Ilei . És una equivocació 
mecanografica que supos que no els h;¡ud passat desaperce
buda. 

Aquesta pregunta la feilll eles eI'una actitucl cle vertadera 
alarma davant I'actitucl del Govern ele pensar que tant fa si 
s'incompleixen les lIeis com si aquestes s'acompleixen. 1 aixo 
ens sembla especialment alarmant perque, si l'executiu ha de 
donar lIic;ons, ha de clonar exemple a la ciutadania a I'hora 
d 'exigir que aquestes compleixin les lIeis, fent primer un 
compliment estricte d'aquestes, ens sembla perillosíssima 
I'actitud que, fins ara, s'ha demostrat al respecte. 

És conscient el Govern que duu un any de·retard a l'hora 
de remetre la comunicació sobre les memories remeses pels 
Consells Insulars -que haurien d' haver estat remeses pels 
Consells Insulars- en materia de la gestió d 'urbanisme? Re
corda el Conseller que ha fet promeses reiterad es en aquest 
Parlament en el sentit que remetrien aquestes memories en 
un temps breu? Per quin motiu no s'han remes fins aquest 
moment? 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Orfila. Té la paraula el Conseller Sr. Reus . 

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

Sr. President. Sr. Diputat, dins un termini de dos 
mesos a partir de la data de recepció de la darrera, la de 
Mallorca, voste rebra aquí, en aquest Parlament, una 
comunicació. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Conseller. Passam a la cinquena pregun
ta, que és la 322 ... Sí, perdó, té la paraula, Sr. Orfila. 

EL SR. ORFILA 1 PONS: 

Gracies, Sr. President. Jo vull recorelar simplement 
a les senyores i senyors diputats una resposta qu e em 
elona va el Conseller eI'Obres Públiques i Orelenació de l 
Territori, el Sr. Reus, clia IR el'octubre elel 94, i deia: 
"Sr. Diputat. eI'acorel amb lIn:1 resolllció aprovacla en 
aquest Parlament, amb l110till elel debilt ele I'autonomia, 
en el termini maxim ele elos mesos a partir cle la data el e 
les resolucions. sed. presentadil aquesta comunicació en 
aquesta Cambra" . Aixo ha eleia clia R el 'octubre. Aquest 
termini ele dos mesos finalitzilva clia 6 ele novembre elel 
94. Ha passat novembre, ha passat elesembre, ha passat 
gener. ha pClssat febrer. i continllClIll sense €omplil' allo 
que elill la lIei ele Consells lnslIlars, a I'article 24, que no 
parla que el Govern remeti la cOlllunicació elesprés de 
dos mesos d'haver rebut les comunicacions elels Consells 
Insulars, sinó que parla que elins el primer trimestre han 
eI'estar remeses les memories elels Consells i el Govern, 
immeeliatament, ha ele remetre la comunicació al Parla
ment. 1 aixo no s'ha fet, i s 'esta incomplint, d'altra 
banda, el contingut de la resolució que es va aprovar en 
el debat de l'Estat de l'autonomia, que feia explícita 
referencia al termini de dos mesos perque el Govern 
complís la llei, simplement complís la lIei. La Ilei s'ha 
incomplit una vegada més. 

Si I 'única resposta que el Govern és capa<; a donar
nos davant aquest incompliment és que, ates el contin
gut del debat, tant fa que es compleixi la llei com que no 
es compleixi, i que fins i tot és millar que no es com
pleixi, nosaltres ens haurem de demanar quin paper juga 

" 1 'oposició, quin paper juga el Govern i quina ha de ser 
la vida d 'aquest Parlament. 

És evident que I 'única cosa que cerca el Conseller és 
que s'hagi acabat el període, el període no, que hagi 
acabat la legislatura, i així no haver de debatre una 
gestió que han duit a terme els consellers deis Consells 
Insulars del seu mateix color, i que tots sabem que ha 
estat nefasta. Gracies . 

EL SR. PRESIDENT: 
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Gracies, Sr. Orfila. Vol tornar afer ús de la paraula, Sr. 
Reus? Té la paraula. 

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

Sr. President. Sr. Diputat, repetirem el mateix. Jo no puc 
complir el que no esta en la meya ma. És a dir, si havíem de 
rebre les memories seran aquí, sense cap excusa. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Conseller. 

1.5) Pregunta RGE núm. 322/95, de l'Hble. Sr. Diputat 
Cosme Vidal i Juan, del Grup Parlamentari MIXT, relativa 
a construcció d'una rotonda a l'entrada de Sant Francesc
Formentera. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam a la cinquena pregunta. que és la 322, elel Sr. 
Vidal i Juan, relativa a construcció eI'una rotonda a I'entrael<l 
de S<lllt Fr<lncesc a Forlllentera. Té la paraula el Sr. Vida!. 

EL SR. VIDAL 1 JUAN: 

Gr;\cies, Sr. Presielent. Senyores diputaeles, senyors dipu
tats. Sr. Conseller , continuam a Formentera, i continualll 
amb carreteres. Aquesta obra ele carretera es refereix a la 
construcció eI'una rotonda per regular I'entraela i sortiela a la 
carretera PM-820 -la mateixa que hem esmentat abans- en el 
poble de Sant Francesc Xavier de Formentera. Per quan té 
previst la Conse lleria construir aquesta rotonda? 

EL SR. PRESIDENT: 

Gr;\cies. Sr. Vida!. Té la paraula el Sr. Conseller. 

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

Gracies, Sr. Presielent. Sr. Diputat, aquesta obra pot estar 
contractada abans de dia 30 de juny. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Reus. Vol tornar afer ús de la paraula, Sr. 
Vidal? Té la paraula. 

EL SR. VIDAL 1 JUAN: 

Gnkie Sr. President. Sr. ons lIer, em co mpla u aber 
que no és com I'allre, que estava per d ir-l¡ largo nos Lo fiais 
perque una cosa de la qual ja hi havia pressupost haver 
e1'esperar conlractar-Ia, i donar de lermini tOl I'any em sem
blava excessiva. Aquesta com d iu vo te. pot estar c ntracta
da e l 30 ele juny ¡a Formentera , e m cregui estan e peranl 

que es realitzi aquesta obra ja que és un punt negre dins 
la xarxa viaria de Formentera. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Graeies, Sr. Vida!. No hi ha més intervencions. 

1.6) Pregunta RGE núm. 328/95, de I'Hble. Sr. Dipu
tat Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari PSM 
i EEM, relativa a no remissió d'una comunicació sobre 
política fira\. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam a la sisena pregunta, que és la 328, del Sr. 
Orfila i Pons, del Grup Parlamentari PSM I EEM, rela
tiva a no remissió d'una comunicació sobre polít ica 
firal. Té la paraula el Sr. Orfila. 

EL SR. ORFlLA I PONS: 

Gracies. Sr. President. D ia 23 ele novelllbre ele J'any 
1993, el Parlament ele les Illes Balears votava, aprovava , 
per unanimitat. una resolució que eleia el següent: "El 
Parlament ele les IIles Balears insta el Govern a remetre. 
en el term iní ele tres l11esos una cOl11unícació al Parla
ment sobre la .polhíca firal del Gov~rn". Tres mesas: 
desembre. genero febrer. SOl11 al febrer, pero del 95. Un 
any ele retard o Per quin motiu aquest nou incompliment. 
Torna a ser una qüestió que, a la fi, tant fa si íncomplim 
allo que el Parlament decideix? Qu í se n'entendra? A 
qui afectara? A nosaltres sí, i als cíutadans també, que 
crec que han de comen<;ar a sospitar quan veuen que un 
Parlamento la Cambra de la sobirania popular serveix 
per tan poca cosa. Per quin motiu ha incomplert el 
Govern? 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Orfila. Té la paraula, en representació 
del Govern, la Sra. Estaras. 

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

Demanaria ajornarnent el 'aquesta pregunta, donat que 
no hi ha el Conseller de Corner<;, qui la volia contestar 
directament. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies. Bé, quedara ajornada per la sessió de dema. 
En qualsevol cas, dernan al portaveu del Govern si hi ha 
més peticions d 'ajornament en relació a les preguntes 
d'avui . Hi ha rnés peticions d'ajornarnent? 
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LA SRA. VICE-PRESIDENTA DEL GOVERN (Rosa 

Estaras i Ferragut): 

Sr. President, únicament aquesta pregunta. 

EL SR. PRESIDENT: 

Oueda ajornada per la sessió de dema. 

1.7) Pregunta RGE núm. 97/95, de I'Hble. Sr. Diputat 
Jaume Peralta i Aparicio, del Grup Parlamentari MIXT, 
relativa a aportacions programa MAB del Govern de la 
CAIB. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam él la setena pregullt:t. que és 97/95, del diputat Sr. 
Peralta i Aparicio, elel GIUp P:trl:llllent:tri MJXT. relativa a 
aportacions al programa !vlAB elel (;nvern ele la Comunitat. 
Té la paraula el Sr. Peralt:1 

EL SR. PERALTA I APARICIO 

Sí. gracies, Sr. Presicl enL. ( Olll tOle, le~ ~envores i se
nyors eliputats saben Ivl e norc;¡ \:1 ,el' cl ec l:lr:tcl::1 Reserva de la 
Biosfera. 1 la pregunta en qL'le'lil) ve pe r cle111::1 n::1l' -ja que es 
sap que hi ha. o hi haur~ o hl pot h:lv e r col'lahoració entre 
distintes aelministracion::-. i aquí \Olll :tI P::1rlalllent el 'aquesta 
COll1unitat Autónoma-. 1::1 pregullt;¡ ve en el sentit ele quines 
aportacions econóllliques . ;¡I 1I:II'g de l proper quadrienni, 
1995-1999, pellsa col'laborar el Govern de la COll1unitat 
Autónoma de les J/les Bale:H~ en el elesenvolupament del 
programa MAB de I'il/a ele Menorca . Gracies . 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Peralta. Té la paraula el COllseller Sr. Matas. 

ELSR. CONSELLER D'ECONOMIA J HISENDA (Jau
me Matas i Palou): 

Gracies , Sr. Presielent. Senyores i senyors diputats. Sr. 
Peralta, en el pressu post de I 'any 95, que és el que, efectiva
ment, té assignació financera concreta, voste sap que en el 
procés de la seva tramitació es va introduir en el centre de 
cost 17300 subprograma 44310064 una partida específica de 
15 milions. De totes maneres, un equip del Consell Insular 
de Menorca i de la Conseller d'Obres Públiques i Ordenació 
del Territori esta tent feina de forma constant per intentar 
trobar les tórmules de cooperació financera i d 'altre tipus en 
el desenvolupament del programa MAB. De totes maneres, 
el Govern d 'aquesta Comunitat Autónoma, reiteradament, ha 
donat suport a aquest programa, considerant-lo un programa 
estrategic de tutur per a l'illa de Menorca. També s'ha de 
ten ir en compte que, arnés d'aquest grup de treball perma
nent que hi ha a la Conselleria, les adscripcions financeres 
deis propers exercicis que no sigui n del 95 s'hauran de deba
tre, evidentment, en el si d 'aquest Parlament, i possiblement 
els diputats que surtin elegits dia 28 de maigo Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Matas. Vol tornar afer ús de la paraula, 
Sr. Peralta? Té la paraula. 

EL SR. PERALTA I APARICIO: 

Sí, gracies, Sr. President. Evidentment, precisament 
perque es tracta d 'un programa amb caracter estrategic, 
és a dir, a Ilarg terf!1ini, precisament per aixo venia feta 
aquesta pregunta. Es cert que els pressuposts s'aproven 
anya any, cosa que no vol elir que, per part del Govern 
de la Comunitat -que pot ser aquest pero pot ser un 
altre- pero, amb caracter general, es poden preveure 
alguns tipus d'inversions -com tots sabem, per exemple, 
en temes e1'Obres Públiques ele vegades es preveuen 
inversions a quatre 0 , fins i tot. a més anys vIsta en 
previsions e1'aquest tipus. inelepenclentment que després 
encara s'hagin ele recollir pressuposts-, en aquest cas 
concret. precisament per tractar-se el 'aquest tema, és el 
motiu pel qual es feia aquesta pregullta pel'que, per pan 
elel que s'havia discutit en el Co nsel/ Insular ele Menorca 
era previsible que. durant aquest quaelrienni e ra qua n 
seria Illés necessari qualsevol tipus eI'aponacions i 
col'laboracions c1'illtres institucions. Per aixó venia feta 
aquesta pregunta, en ac¡uest sentit. No sí si hi ha algun -
tipus eI'intenció o e/'ielea en aquesta líni;¡. Gracies 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies. Sr. Peralta. Vol tornar (l fer LIS de la paraula, 
Sr. Mat.as? Té la paraula . 

EL SR. CONS ELLER D'ECONOMIA J HISENDA 
(Jaume Matas i Palou): 

Gracies, Sr. President. Sr. Diputat, efectivament el 
que no hi ha establert és una adscripció financera més 
que la propia que esta en actiu de I'exercici 95, que és 
el que esta aprovat. A la vista deis anys no existeix una 
adscripció financera concreta, pero sí evidentment una 
intenció absoluta de suport, a/manco per part del Go
vern que avui hi ha a la Comunitat Autonoma i, insis
tesc, a més és important veure quins seran els resuItats 
de la feina d 'aquest grup de treball conjunt que tenen 
Govern i ConseIl Insular, que, tal vegada, quan acabin 
de desenvolupar la seva tasca, podran facilitar més Ilum . 
No obstant aixo, en aquest moment, insistesc, no hi ha 
cap previsió estricte del que seria una disponibilitat 
financera a partir del 96. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Matas. 

1.8) Pregunta RGE núm. 323/95, de I'Hble. Sr. Dipu
tat Cosme Vidal i Juan, del Grup Parlamentari MIXT, 
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relativa a millora d'una carretera municipal de l'illa de 
Formentera. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam a la vuitena pregunta, que és la 323, del Sr. Vidal 
i Juan, del Grup Parlamentari MIXT, relativa a la millora de 
la carretera municipal a l'ilIa de Formentera. Té la paraula 
el Sr. Vida!. 

EL SR. VIDAL 1 JUAN: 

Gra.cies, Sr. President. Senyores diputades, senyors dipu
tats. Sr. Conseller, la tercera i la darrera sobre Formentera. 
En aquest ca , bre una carretera - i é que es pot dir així
municipa l. la ¡ue va d Sant Francesc a 'ap de Berberia . 

lI i" j'Ajunlamenl que, ciar, reb contínuament queixe I I 
ve"ilt , liu que esta pendenl eI ' un "jut el v rn pel" arr -
l.!la r- Ia ( , en lOl COSo que la l rOl ia 0 11 lJeria d' bre Públi 
ques I'arreglara. Sembla que es tracta d'una oferta o promesa 
ve rbal i, per tant, la meva pregunta és si és cert el que diu 
l'Ajuntament de Formentera al respecte. Moltes gracies. 

E L SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Vida!. Té la paraula el Conseller Sr. Reus. 

EL SR. CONSELLER O'OBRES PÚBLlQUES J OROE
NACIÓ DEL TERRITORI (Bartomeu Reus i Beltran): 

Sr. President. Sr. Oiputat. Si és possible, d'acord amb 
previsions pressupostaries, intentarem, a finals d'aquest any, 
iniciar aquesta millora. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gnkies, Sr. Conseller. Vol tornar afer ús de la paraula 
el Sr. Vidal? No . 

1.9) Pregunta RGE núm. 98/95, de l'Hble. Sr. Diputat 
Jaume Peralta i Aparicio, del Grup Parlamentari MIXT, 
relativa a Parc Natural de s'Albufera des Grau, 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam a la novena pregunta, que és la 98/95, del diputat 
Sr. Peralta i Aparicio , del Grup Parlamentari MIXT, relativa 
a Pare Natural de l' Alb~fera de Es Grau. Té la paraula el Sr. 
Peralta. 

EL SR. PERALTA I APARICIO: 

Gr<l.cies, Sr. President. Tots sabem les diferents aprovaci
ons que s'han fet en aquest Parlament -que ara no ve al cas 
mencionar- i, tenint en compte aquestes, la pregunta ve en 
la direcció de saber en quin termini es té previst que s'aprovi 
la declaració de S'Albufera de Es Grau com a parc natural. 
Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gr<1cies, Sr. Peralta. Té la paraula el Conseller Sr. 
Morey. 

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

Gracies, Sr. President. M'agradaria poder donar 
aquesta data, pero aquesta data depen, realment, de les 
actuacions d 'altres administracions. 1 ara ro 'explicaré. 
Nosaltres acabam l'estudi tecnic de les al'legacions, que, 
com voste sap, han superat les 400 i que ha estat una 
feina complicacla. Nosaltres tenim previst acabar aquest 
estudi tecnic de les al'legacions dia 15 de febrer. 

Ens faltara el pronunciament del Consell Insular de 
Menorca sobre els límits del pare, i un dictamen del 
Consell Assessor, que hem clemanat. sobre el tema de la 
propietat jurídica e1el Camí de Cavalls, que té una 
relació directa alllb tat aixo . 

Per última faltara la fOl"mulació de ['acorel sobre la 
gestió compartida el e l Govern, Consell Insular i· Ajunta
ment ele Maó, que nosaltres creim que en e10s mesos és 
pass ~ble aconseguir aquest conveni de col'laboració per 
gestionar compartidament l'Albufera. 

En conseqüencia, em sap greu, pero no li puc donar 
una data fixa, pero sí espera m que, tant el Cansell As
sessor com el Consell Insular de Menorca es pronuncií'n 
rapiclament i puguem concloure aquest expediei1t. Gra-

. cies . 

EL SR. PRESIDENT: 

Graeies, Sr. Conseller. Vol tornar afer ús de la pa
raula el Sr. Peralta? No. 

1.10) Pregunta RGE núm. 99/95, de I'Hble. Sr. Dipu
tat Jaume Peralta i Aparicio, del Grup Parlamentari 
MIXT, relativa a competencies en materia d'agricuItu
ra, ramaderia i pesca. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam a la desena i darrera pregunta, que és la 
99/95, també del diputat Sr. Peralta, del Grup Parlamen
tari MIXT, relativa a competencies en materia d'agricul
tura, ramaderia i pesca. Té la paraula el Sr. Peralta. 

EL SR. PERALTA I APARICIO: 

Gracies, Sr. President. La pregunta és molt senzilla. 
Tal com esta formulada, jo cree que no fa falta fer ma
jors explicacions. En quin termini esta previst el traspas 
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de competencies en materia d'agricultura, ramaderia i pesca 
al Consell Insular de Menorca? Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Peralta . Té la paraula el Conseller Sr. Morey . 

EL SR. CONSELLER D 'AG RICULTURA 1 PESCA 
(Pere J. Morey i BalIester): 

Gracies, Sr. President. Aquí hi hauria dos aspectes: un 
seria el desig del Govern i la Conselleria d' Agricultura, i la 
resposta seria molt facil : dema, i una altra cosa és la possibi
litaL E l tema esta en mans, com vos te sap, de la Comissió 
Tecnica Interinsular, que és la competent per elaborar la Ilei 
i la nostra esperan¡;a és que, ara . una vega da acabada la feina 
de transferencia ele cO ll1petenc i e~ en materia d'activitats 
c1assificaeles, puguem entrar r~ipida ment en materia el'agri
cultura. pesca i ramaderia. 

EL SR. PRESIDENT 

Gracies. Sr. Conseller Vol tmnal :t ter LI~ ele la paraula . 
Sr. Peralta') Té la paraul;l . 

EL SR. PERALTA I APARI<I() 

Gracies. Sr. Presielellt. Silllj1 lellle llt pe r Illanifestar que i8 

nostra esperall<;a, i supo~ LJue I~I de la 10talitat del Consell 
Insular de Menorca, és que hi h~lgi una coincielencia que aixo 
es faci rapielamellt, i esperem que la COlllissió en qüestió faci 
la feina aeliellt perque aixo sigui rapiel. Grélcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Peralta . No hi ha més intervencions . 

I1.- Debat de presa en consideració de la Proposició de 
llei RCE núm. 111/95, presentada pel Crup Parlamentari 
MIXT, relativa a cultura popular i de l'associacionisme 
cultural de les Illes Balears. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam, dones, al segon punt de l'ordre del dia, que COf

res pon al debat de presa en consideració de la proposició de 
Hei 111/95, presentada pel Grup Parlamentari MIXT, relativa 
a cultura popular i associacionisme cultural de les IHes Bale
ars. Grups que volen intervenir en torn a favor de la propos
ta? En primer 1I0c, pel Grup Parlamentari MIXT, té la pa
raula el diputat Sr. Pascual i Amorós. 

EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS: 

Gracies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Dins 
el mes d 'octubre, el Grup Parlamentari Mixt, a iniciativa 
d'Unió Mallorquina, va presentar una proposició no de lIei, 
on s'instava el Govern de la Comunitat Autonoma a elaborar 
un projecte de !lei de promoció i protecció ele la cultura 

popular balear. Aquesta proposició no de llei va ser 
discutida a finals de l'any passat, i va obtenir el suport 
del Grup Parlamentari Socialista. del Grup Parlamentari 
PSM I EEM, evidentment d'Unió Mallorquina -esta clar-
dins el Grup Parlamentari Mixt, com també de la Fede

raeió d'lndependents d'Eivissa i Formentera i del dipu
tat Sr. Peralta. El Partit Popular es va oposar afer 
aquest text de la llei de protecció de la cultura popular, 
i hi va haver un empat de vots, perque faltava un dipu
tat deis grups que votaren a favor, i no va prosperar. 

Pero clar, tenint una majoria d'aquesta Cambra, i 
considerant que és del maxim interes la promoció de la 
cultura popular, avui presentam un text, ja que el Go
vern no ho ha volgut fer. Doncs bé, aquest text d'aques
ta proposició de lIei, que titulam de la cultura popular 
i de I'associacionisme cultural de les Illes Balears. té uns 
antecedents, que també coneixen vostes, senyores i 
senyors diputats, que, básicarnent, consisteixen en tres 
lleis, apan de les referencies estatutúies i constitucio
nals, que són una lIei ele 17 ele febrer ele 1993. de Cata
lunya, que es titula L1ei de protecció ele la cultura popu
lar tradicional I'associ ac ionisme cultural -en aquest cas 
de Ca talun ya-. i elesprés hi ha talllbé elos anteceelents , 
que helll c!'esl11entar, que són la L1ei de transferencies 
ele competencies elel Govel'l1 als Consells Insulal's en 
mater ia de patrimoni historic-artístic . el e promoció i 
anil11ació soci-cultmal, etc. etc., que talllbé· té un cadc
ter orientatiu, que té una influ encia decisiva sobre el 
text que s'ha redactat. 

F inalment també hi ha una Ilei en tramitació al Par
lament, que és la Llei elel Patrimoni Cultural, que també 
influeix sobre aquesta proposició de Ilei que presentam 
avui de la cultura popula r i de I' associacíonisme, perque 
tot el que és la definició del patrimoni etnologic, aques
ta llei que presentam avui, fa una remissió a la llei de la 
cultura, a la Ilei del patrimoni cultural, millar dit, que 
esta en tramitació segons un text alternatiu que va pre
sentar el Partit Popular a un que havia estat pres en 
consideraeió del Sr. Jaume Peralta. 

Que és la cultura popular? Si nosaltres parlam de 
cultura popular ho feim en dos aspectes: un primer 
aspecte és un aspecte referit a una herencia que hem 
rebut els mallorquins, menorquíns, eivissencs i formente
rencs sobre formes de vida, costums, tradicions, oficis, 
balls i altres manifestacíons deIs nostres avantpassats. O 
sigui, que nosaltres tenim una cultura popular que hem 
heretat. 

Pero la cultura popular no és només un record d 'u
nes formes de pensament i de vida de les generacions 
passades. També hi ha un altre aspecte de la cultura 
popular, que és un conjunt de manifestacions, de conei
xements, d'activitats, que constitueixen l'expressió, avui, 
actual de les animes deis pobles de Mallorca, Menorca, 
Eívissa í Formentera. O sigui, que nosaltres tenim un 
doble vessant: per una part una herencia que hem rebut, 
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d 'unes expressions, unes formes de vida, passades, i una 
forma de vida actual, que surt de l'anima de cadascun deIs 
nostres pobles. 

Dins aquesta definició del que és la cultura popular, i en 
el subtÍtol no hem posat -ja no debatrem sobre aixó- la 
paraula tradicional, perque hi ha, com he dit, manifestacions 
de cultura popular que no són tradicionals , sinó que són 
actuals, encara que, quan parlam de cultura popular hi ha un 
tant per cent molt gros que té a veure amb les tradicions. 
Doncs bé, amb aquest concepte nosaltres ens trobam que, en 
el passat, aquest Ilegat que tenim, i la creació cultural popu
lar que hi ha hagut en aquests darrers anys, ha estat gracies 
a la dinamica de la societat civil. No ha estat gracies, tal 
volta, a un impuls historic deis distints governs que hi ha 
hagut aquí. Evidentment, s'han fet coses, pero creim que no 
són suficients, que s'han de millorar. 

Doncs bé, avui volem que els poders públics , en concret 
el Govern ele la Comunitat Autonoma i els tres Consells 
Insulars, de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, s'iJ11-
pliquin en una política més profunda, de més col'laboració, 
ele més coorelinació, i que no té ocasió ele substituir I'activi
tat de la societat civil a través ele molt nombrases assoeiaei
ons ele earaeter popular, sinó que la vocaeió és la de comple
mentar el que fan aquestes associacions sense anim ele lucre, 
iI Jll b earacter general. 

Per tam, és I 'objeete de la Ilei -que esta dividiela en sis 
títols, un preliminar i altres cinc més- recuperar, protegir i 
inventariar els béns, eseleveniments i creacions de la cultura 
popular de les IlIes Balears, pero, apart de recuperar-los, 
elifondre'ls, i fer ( ... ) la cultura popular -aixo és I'objecte del 
capítol primer-; donar un impuls a la dinamització cultural -
objecte del títol segon-; desenvolupar I'associacionisme 
cultural, protegir aquest associacionisme, donar-li incentius, 
i després la creació d 'organs superiors consulti us de cadas
cun deis Consells Insulars. 

He dit, abans, que hi havia un antecedent, que era la lIei 
6/1994, de 13 de desembre, de transferencia de competencies 
als Consells Insulars en materia de patrimoni historic-artístic 
i de promoció i associació cultural. Doncs bé, com que ja hi 
ha hagut aquesta transferencia, nosaltres posam el pes de la 
responsabilitat de dur endavant els objectius i les tasques 
d 'aquesta llei als Consells Insulars i no ho ( ... ) en el Govern, 
perque ja hi ha hagut aquesta transferencia. 

Al Govern sí que li demanam una cosa, perque aixo, 
encara que no sigui una llei de transferencies, sí que és una 
llei que va directament als Consells Insulars, peró que neces
sita unes partides pressupostaries. 1 aquestes partid es pressu
postaries han de venir del Govern, via Govern, pressupost 
general de la Comunitat Autónoma, distribució deis Consells 
InsuIars, i després aquests Consells Insulars, a través del que 
diu el títol quart de la figura que crea, de fons de foment de 
la dinamització i de I'associacionisme cultural, a través d'a
quest fons, s'han de demanar majors subvencions i majors 
subvencions específiques per a la cultura popular a les asso-

ciacions de cultura popular que, a ser possible, volem 
que siguin declarad es d'interes cultural. 

Per tant, nosaltres entenem que aquesta llei és molt 
important per a totes aquelles associacions que existeixen 
avui, que tenen uns dirigents que no cobren doblers per 
fer aquesta feina, i que són sense finalitat de lucre. Asso
ciacions culturals que són aquelles que, evidentment, 
tenen unes activitats que estan definides en el concepte 
de cultura popular que he dit anteriorment, tant en la 
se va vessant de recuperació de costums antics, de baJls, 
etc. etc., com en la creació de nova cultura popular. 
Doncs bé, aquestes associacions culturals, que han d 'es
tar registrad es a cadascun deIs Consells, també han de 
tenir I'oportunitat de ser declarades associacions d 'inte
res cultural. 

Pero, quins avantatges han de tenir aquestes associa
eions c1'intel es cultural') Aquestes associacions e1'interes 
cultural han ele poder ser declarares , a instancies e1el 
propi Govern o e1els Consells lnsulars, per I'autoritat 
competent que, en aquest cas, és I'administració ele 
I' Es tat, associaciolls c1'utilitat pública, i han ele poder 
tenir aecés als fans, als eloblers e1el fons de foment de la 
elinalllitzaeió i de I'associaeionisllle cultural. Per aixo hi 
ha el'haver. repetesc, uns e10blers específics per a la 
cultura popula[ que han e1'anar a dos Iloes: han de sortir 
deis pressupost generals de la COlllunitat Autonoma, -
sense perjudici que els ajuntaments o els Consells lnsu
lars n'hi puguin afegir-, pero que han e1'anar via Con
sells lnsulars, que són els maxims responsables de I'exe
cució de tot el que ha de dir aquesta lIei, han d'anar o 
bé als ajuntaments que fan dinamització soei-cultural, o 
bé a les associacions culturals i, a ser possible, que esti
guin declaraeles d'interes cultural. 

Apart d'aixo, hi ha el tema ele l'organització deis 
Consells Insulars. Hi ha hagut uns debats molt intensos 
en aquesta Cambra sobre la forma d 'organització deis 
Consells Insulars. La Ilei catalana preve u la creació 
d 'uns órgans executius dins la Generalitat. id' uns or
gans assessors. En concret, que el centre de promoció de 
cultura popular i tradicional catalana, que és un organis
me sense entitat jurídica, que esta inclos dins la Conse
Ileria de Cultura de la Generalitat, que és l 'organ execu
tiu a través del qual es desenvolupa el contingut d'a
questa lIei . Nosaltres no proposam cre;u aquest órgan, 
perque consideram que cada Consell Insular, dins la 
seva capacitat d 'auto-organització, ha de poder, o bé 
tenir, a la Conselleria de Cultura corresponent, sense 
cap órgan més, o bé que el crel com vulgui. O sigui, 
consideram que aquests organs específics que s'imposen 
des d'aquest Parlament o des del Govern no són correc
tes, i que han de ser els ConseIls Insulars qui s'han d'au
to-organitzar. 

En canvi , sí proposam la creació e1'un organisme 
assessor que anomenam comissions assessores de cultura 
popular . Quin és 1 'objecte d 'aquestes comissions assesso-
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res i quina és la seva composi íó? Aquestes com í , ions asses
sores -evidentment del seu nom es declueix que no són executives-
han d'assessorar al Consell ln ular corresponent i han de 

propasar accions que han d 'aprovar els propis Consells. 
També hi ha un informe previ per a la declaració de festes 
d'inten!s cultural, que és un altre aspecte d'aquesta llei al 
qual no havia fet referencia, i per a la declaració de les asso
ciacions d'interes cultural, un informe previ, 

Qui ha d'haver, en aquestes comissions assessores? Aques
tes comissions assessores han eI'estar, com he dit, dirigides 
pels propis Consells Insulars, pero la vocació d 'aquestes 
comissions assessores és que hi hagi experts en la materia. 
Persones de la vida civil que es dediquen a la cultura popu
lar, en la seva totalitat, practicament. sense res a canvi, sense 
anim de guanyar doblers, sinó per própia convicció. Aquest 
consell assessor ha d 'esta r COI1l post. majorita riament alman 
co, per aquestes persones. expertes en cultma popular, que 
són les que han d 'assessora r com han e1 'a n<t r aq uests doblers. 
Si jo he de fer a!gun pla per al fons ele foment ele I'associací
onisme i ele la dinamitzacíó cullul al. 11:ln ele ser aquests con
se!ls assessors qui han ele (lon:11 el ~eu parer ¡Jel'que després 
el Consell Insular fací elLJue trohi. pel Ó escolUlllt un organís
me format per expert<,. 

Jo esper que aquesl<i pl"llpO~iLili ele llei sera ;Iprovaela per 
unanimitat, perque és un:\ propo~ició de I!ei que no fa mal -
aíxo sí, hí ha eI ' haver Ulb Li"ohlel ~ en e1.~ ple~suposts generals 
de la Comunitat Autonollla e~¡Jecífic., per a la cultura po
pular- i nosaltres creim que aquí. ;) le.~ llles Balears, al Parla
ment autonomic, el que volem é~ pOlenciar totes les senyes 
d'identidat de cadascun deis ¡Job les ele Mallorca, Menorca, 
Eivissa i Formentera, i ulla ele les senyes d'ielentitat més 
importants són les que ens elóna la cultura popular, apart de 
la Jlengua. Per tant, jo esper el vol unanime d'aquesta Cam
bra per a aquesta proposició ele Jlei i per la se va presa en 
consideració . 

(El Sr. Vice-Presidel1l primer sllbsLÍlueix el Sr. President en 
la direcció del debal!. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Pascual. Dins el torn a favor, i per part del 
Grup PSM 1 EEM, té la paraula la Sra. Yadell. 

LA SRA. V ADELL 1 FERRER: 

Gracies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. No és 
possible la defensa i normalització d 'un determinat bagatge 
cultural si tan sois se'n tenen idees vagues. Tampoc no resul
ta viable I 'engrandiment d 'una personalitat nacional desco
neixent el contingut tradicional d 'aquesta personalitat. Així 
comenc;a la introducció d'un Jlibre d'investigació cultural 
tradicional, escrit per un gran enamorat de les tradicions i de 
la cultura popular, un manacorí de Porreres -si es pot dir 
així-, que és el Sr. Damia Duran, en el seu Ilibre "Roda de 
folklore pages". 

Aquesta introducció no pot ser més oportuna per 
tractar el tema que avui ens ocupa, una lIei que té com 
a objecte la recuperació, la protecció i inventari deIs 
béns, esdeveniments i creacions de la cultura popular de 
les IIIes Balears. Molts han intentat donar una definició 
de cultura perque, evidentment, si parlam de cultura 
popular, és natural, parlam de cultura. Una d'elles, 
escollida perque encaixa bastant amb la nostra realitat 
és la que fa el socioleg de Montreal ( ... ) i diu: "cultura 
és un conjunt lIigat de maneres de pensar, de sentir i 
d'actuar, (, .. ) formalitzades que, apreses i compartid es 
per una pluralitat de persones, serveixen d 'una manera 
a la vegada objectiva i simbolica per constituir aquestes 
persones en una col,lectivitat particular i distinta". Pot 
ser que no sigui massa original pero ens pot ser útil. 

Una funció essencial ele la cultura, segons aquesta 
elefinició, és dibuixar, precisar, definir una col'lectivitat 
específica. En segon IIoc, i com a conseqüencia eI'aixo, 
la cultura serveix per elonar formil concreta ;1 les perso
nalitats inelivieluals i, en tercer Iloc, la cultura perlllet 
J'adaptació de I'home ;) I'entorn. al medi i a I'ambient 
on viu. 

Abans cl'entrar en materia m'he perl1les introduir 
conceptes i elefinicions sobre cultura, perque crec que si 
no es té una idea clara ele la realitat cultural própi:1 
elifícill1lent poclrem fer Ileis que la protegeixin, abans al 
contrari, poden servir ele mecanismes o ele pones oberres 
a la substitució de la cultura popular i tradicional ele les 
¡IIes Balears per altres cu ltures. La nostra situació té la 
sort, entre cometes, ele gaudir, també entre cometes, 
eI'un~ situació d'imposició cultural que li fa bastant 
difícil la recuperació. Per aixo cal sumar esforc;os en 
contra d'aquesta imposició cultural d'importació. 

Aquesta proposició de lIei, inspirada en una Ilei de 
Catalunya. deixa un buit d ' identitat bastant greu. Sembla 
que les paraules nacional i tradicional facin por i no 
apareixen a gairebé cap 1I0c d'aquesta Ileí. Tot el temps 
es parla de cultura popular, pero no diu ni tradicional, 
ni propia, ni present, ni futura. Creim, Sr. Pascual, que 
manca reafirmar quina cultura es vol recobrar, protegir 
i inventariar. 

El concepte popular, per sí mateix, és molt ampli. 
Popular és el que esta fet pel poble, o també allo que 
el poble, encara que no ho hagi fet ell, ho adopta com 
a propi, perque respon a la seva concepció de vida. Per 
exemple, quines festes es podran declarar d'interes 
cultural? -a nosaltres ens agradaria més dir fes tes d '¡nte
res nacional, evidentment. Segons I 'article sise, es po
dran declarar festes d 'interes cultural les celebracions de 
la cultura tradicional d 'especial arrel i rellevancia. Una 
cosa pot ser popular i no arribar a ser tradicional, i se'n 
perd la memoria bastant aviat. Recordem que, durant 
uns anys, hi va haver unes trobades de dimonis, que es 
deien endimoniades, i aquesta trobada, encara que fos 
molt popular, no va arribar a arre lar. Pero, en canvi, hi 
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ha coses que poden haver estat populars en un moment 
determinat, i han estat assumides per una tradició. També hi 
pot haver sectors interessats en mantenir-Ies per fer-Ies per
viure i s'han convertit en tradicionals. 

De cada vegada es fan més populars les festes amb sevi
lIanes, a la nostra terra i, per exemple, "La fiesta de abril en 
Palma" gaudeix d'una gran acollida, i es visitada per nom
brosos ciutadans i per quasi totes les autoritats. 1 ara ve la 
pregunta: es podra declarar aquesta manifestació, segons 
aquesta lIei, festa d'interes cultural? ]a sé que em dira que 
no, així com veig el cap al Sr. Pascual. Sé que em dira que 
no. ]0 sé que aquest no és l'esperit de la lIei, pero, el garan
teix aquesta lIei? Esta tan clar que no s'hi pugui declarar? Li 
he nomenat aquesta festa com a exemple, i sen se cap conno
tació pejorativa, com podria haver nomenat qualsevol altra 
festa de barriada , d'aquestes que surten aquests darrers anys 
i que no tenen cap casta d'arrelament. 

En aquesta \lei tampoc no hem vist cap referencia a la 
Ilengua. Es dóna per suposat que tata la cultura popular de 
les IIles Balears és en Ilengua catalana') Creim, Sr. Pascual, 
que si no queda ben explícit aquest extrem, tota la lIei sera 
com un caste ll eI'arena. Aquesta Ilei hauria de servir per 
evitar mestissatge i la substitució cultural. Tampoc no hi ha 
cap referencia a les tradicions elel camp ... 

(El Sr. Presidem'repren la direcció del debatl. 

EL SR. PRESIDENT: 

Sra. Vadell , perdoni, pero li voldria fer I'observació que 
estam en torn a favor, no en torn en contra, i que, en qualse
vol cas, el Sr. Pascual no li podra replicar les observacions 
que voste fa. Jo crec que aixo és desvirtuar un poc el torn a 
favor. Li prec que tengui en compte que el Sr. Pascual no 
podra entrar en replica en relació a les ( ... ) que voste li fa. 
Continu'¡ i tengui aixo present. 

LA SRA. V ADELL 1 FERRER: 

Molt bé, Sr. President. Voldria poder acabar la meva 
intervenció perque, al final, es veura que realment estam en 
un torn a favor. Continuaré. Efectivament, Sr. Pascual, 
aquesta situació és un poc singular, pero després veura els 
motius pels quals he entrat a analitzar una mica durament, 
o amb una mica de crítica, aquesta lIei. 

Continuaré, si m'ho permet. No han fet referencia tam
poc a les tradicions deis camp, ni als costums, cases i cons
truccions, ni tampoc a la literatura popular, glosadors, poe
tes, rondalles, ni tampoc a les manifestacions tradicionals de 
caire religiós, com processons, pancaritats, trobades, confrari
es, etc. Creim que també hi haurien de ser. 

A I 'apartat d 'associacions d 'interes cultural, persisteix el 
( ... ) conceptual que marca tota la lIei. L'article 11 diu: "po
den ser declarades d'interes cultural les associacions legal
ment constituid es que exerceixin les seves funcions a les IIles 

Balears, i tenen com a prioritat primordial la realització 
d'activitats incloses dins l'ambit d 'aquesta lIei" . Hi ha 
molt poca definició de la naturalesa de les activitats, i, 
per altra banda, fixar una antiguitat de soIs dos anys, 
creim que és totalment insuficient. Proliferen, darrera
ment, les associacions de caire cultural, associacions de 
ball de bot que no tenen, diríem, un rigor que creim 
que seria necessari i fa més de dos anys que estan funci
onant, possiblement. 

En referencia a les comlSSlons assessores, per que 
únicament comissions assessores? Caldria qualque cosa 
més solida, amb més poder de decisió i d'execució. Les 
comissions assessores semblen més decoració que parets 
mestres, mentre que, perque hi hagi eficacia, cal tenir 
un bon pressupost i una bona infraestructura política. 
Només amb comissions assessores hi pot haver consells 
pero no remeis. 

Sr. Pascual, encara que hagi fet tota la meva exposi
ció en un sentit molt crític, aquest no respon l11és que 
a la intenció elel PSM I EEM de col, laborar en la redac
ció d'una Ilei que sigui realment efectiva i que protegeixi 
e ls valors culturals. populars i tradicionals ele totes i 
cactascuna ele les lIles Balears. Necessital11 sumar esfol-
~os si volelll co ntrarestar, per poc que sigui. tota la 
dominació cultural a la qual estam exposats i, per co
m~n~ar, hem de tenir molt ciar que, quan defensam un a 
cu ltura popular. no c1efensam un passat, no estam en 
una actitud regressiva sinó progressista. El discurs del 
passat impedeix afirmar la propIa personalitat 
col'lectiva, a través d'una cultura recuperada amb pleni
tud i sense limitacions restrictives. Estam defensant un 
futur nascut de les propies arrels, nascut de' la propia 
historia, i no d ' un pretes futur universalista, absoluta
ment arbitrari, sense res a veure amb la realitat del país. 

Creim que si aquesta \lei es pren en consideració -
confiarn que sÍ-, es pot millorar molt via esmenes, i 
anunciam la intenció del nostre grup en col, laborar 
d'una manera positiva per arribar a tenir un marc legal 
que sigui capae; de potenciar la cultura popular i tradici
onal, la dinamització de I'associacionisme cultural i la 
protecció deIs béns patrimonials de les IIIes Balears. 
Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gnlcies, Sra. Vadell. També en tom a favor té la 
paraula el Sr. Pons. 

EL SR. PONS 1 PONS: 

Sr. President. Senyores i senyors diputats. Torn a 
favor, pero no incondicionalment a favor, logicament. 
Hi ha un mandat estatutari, bastant oblidat, que és 1'ar
tiele 13, que diu que la Comunitat Autonoma té compe
tencia exclusiva respecte de protecció i foment de la 
cultura autoctona, lIegat historic de les IlIes Balears. 
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S 'ha desenvolupat aquest apartat, aquesta competencia exclu
siva? Fins al dia d'avui, evidentment, no. Hi ha una preocu
pació, que jo cree que aquesta proposició de \lei n 'és una 
expressió clara, perque la cultura popular tradicional de 
Mallorca, de Menorca i d 'Eivissa i Formentera esta en perill, 
en estat de regressió, no d'ara, pero ara d'una manera parti
cularment accelerada a causa de l'impacte de les noves for
mes de vida ¡deis grans mitjans de comunicació. 

la des del segle XIX la gent interessada per la propia 
cultura se'n va adonar que el progrés estava amena~ant tota 
una serie de formes de vida i de cultura i que si no es treba
!lava molt rapidament per recopilar-les es perdrien i no en 
quedaria ni memoria . De tot aquesta tasca , una gran mostra 
n'és, per exemple, a nivell el'IIles Balears, el Dic Balearcn, 
I'obra de l'Arxiduc LluÍs Salvador c!'Aústria, i moltes obres, 
agafant sector per sector, com són les ronclaJles de Mossen 
Antoni Maria Alcover E l elicc i on~\ ri c:ltala-valencia-balear, 
de Mossen Alcover i Fr:1I1cesc ele Borj:l Moll és una reacció 
davant una Ilengua que, gloh:llment. estl :lll1ena~ada i que 
pot perdre, si no la totalit:lt ele !es \e\'e~ veus, evicJentment, 
sí un a part important si no e, recopil:\ . Hi ha les recopilaci
ons musicals fetes per (iuillelll \I:\<;<;ot i Planas , a Mallorca . 
Hi ha moltÍssimes obres ciL' lipu\ 1):IITi ;¡), refericles a la cultu 
ra popular, i avui mate ix poclelll (Iir LILle hi ha recopilacions 
topon Ímiques e n marxa, hi h:\ \ eCOI) ilacions ele cultura oral. 
cultura viva que té com a 511J101 t le~ persones. no els arxiu~ 
i, fins i tot, una mostr;l el:\I:\ Lle I:\~ells;¡c ió que hi ha, que 
s'ha ele proteg ir el Ilegal elel IX\S,al i també projectar-Io cap 
al futur és aquesta labo l', Llut' jo Ci'ec que és extraordinaria
ment positiva, de les enciclopédies ele Mallorca, de Menorca 
i d'Eivissa i Fo rmentera, 

Per tant , d'aquesta preocupació per protegir, s'ha fet una 
tasca previa molt grossa, S'han recopilat poemes, rondalles, 
toponims, practicament tot, pero avui falta un compromÍs 
per part de les institucions públiques, i també aprofitar I'im
puls que hi ha dins la societat civil, que és el que planteja 
aquesta IIei, per donar un impuls a una cultura popular que 
continua més amena<.;ada que mai, 

La Sra. Vadell ha plantejat un parell d'interrogants. Ha de 
ser cultura popular en qualsevol lIengua? Significaria aixo la 
desvirtuació? Si la cultura popular de Mallorca, que és la que 
conec, evidentment, més, des del segle XVII té elements 
castellans que formen part del nostre can<,;oner. Com voste 
sap hi ha roman<.;os que els pagesos, que no sabien practica-" 
ment castella. els cantaven en castella, i moltes vegades amb 
una mescla macarremica deIs dos idiomes. Per tant, la intru
sió de cultures, la interpenetració, és una cosa que ve de 
molt enrera i que, per tant, no és una cosa d 'avui. El que hi 
ha avui és que aquesta cultura popular tradicional, per sí 
mateixa, no té el dinamisme per mantenir-se com una cosa 
realment viva. Avui en dia, i ho vaig dir I'altra vegada que 
vaig fer una intervenció, en aquest cas, amb una ( ... ) d'hu
mor, que si avui haguéssim de definir la cultura popular a les 
nostres illes, haurÍem de parlar deis "mcdonalds", haurÍem 
de parlar, en el cas de Mallorca, des Güell a Lluc a peu, 
haurÍem de parlar de certes corregudes de bous o altres 

fes tes amb animals, haurÍem de parlar també de fogue
mns, de panades, d'altres coses. Pero és evident que 
volem fer una distinció clara. Que és allo tradicional? 
Que és el Ilegat del passat que es pot mantenir viu? 
Que és la presencia d 'elements culturals forans que, per 
molt populars que avui sigui n dins la nostra societat, és 
evident que no han de menester fomentar perque són 
perfectament vius i al carrer? És aquesta cultura popular 
tradicional que jo entenc que aquesta proposició de Ilei 
planteja protegir i impulsar. 

10 crec que haurÍem de tenir ciar que l'emement, 
primer de tot, de cara a la cultura tradicional és l'ele
ment inventari , No un inventari que haguem de comen
<;ar de zero, la he dit que hi ha totes aquestes obres, en 
algun cas grans obres, que ja ens donen la feina molt 
avan~acla, Pero encara en queda molta per recopilar, 
encara hi ha cu ltura popular que esta en perill de des
aparició i, de manenl més urgent. entenc que el tema ele 
la cultura oral és el que reclama la maxima urgencia, 
No esta recopilada degudament, i les recopilacions que 
s'h ,l11 fet, en alguns casos, fa anys i panys que elormen 
din s caSSCIIC, i, en definitiva, ens exposam que aquest 
material, 5i no és deguclament transc rit, primer, i publi
cat després, acabi fent -se mal bé i acabi desapareixent 
elesprés ele fer la gr;¡n feina ele recopil;¡r-Io, 

La q üestió. una \legada fet I'i n ven ta ri 'i una vegada 
completat, és plantejar-nos que poelem mantenir viu -
que és la tasca que es planteja en aquesta Ilei-, que és el 
que pot impulsar I'associacionisme cultural , que és el 
que pot subvencionar, i que és el que forma part, en 
definitiva ja. de forma irreversible, del passat. 1 té raó 
una afirmació que s'ha fet aquÍ, 

No ha estat I'element públic, I'element institucional 
el que, fins avui, ha protegít la cultura popular. Han 
estat inicíatives espont~\nies, de persones, d'associacions, 
en definitiva, aixo que en deim societat civil, qui han 
garantit la protecció d'aquest passat i el mantenen viu de 
cara al futur. Pero, com que tenim I'autonomia per 
alguna cosa més que, senzillament, per exercir un poder, 
sinó que tenim un compromÍs de protecció de la nostra 
cultura, i tenim la competencia exclusiva, és absoluta
ment necessari que avui donem el vist i plau a aquesta 
iniciativa legislativa. No ens satisfa plenament, creim 
que és manifestament millorable, pero ja hi haura temps 
-encara que en quedi poc de legislatura- per ter les es
menes pertinents i perque les institucions públiques, les 
institucions d 'auto-govern de les lIIes Balears agafin el 
que no han agafat fins ara, un compromís amb la pro
pia cultura, amb les seves formes populars, 

Algú podra dir que aquÍ, efectivament, s'ha fet cosa, 
que el Govern ha treballat, i jo voldria dir que, en el cas 
de Mallorca, l 'element emblematic -ho diré una vegada 
més- és un museu etnologic, una prolongació, un apar
tat del Museu de Mallorca, que és el Museu de Muro 
que, a hores d'ara, després de dotze anys d'autonomia, 
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continua en un estat de marginació, i continua essent ates 
únicament per un simple ordenan¡;a. Aixó és la manca de 
compromís que avui, amb aquesta llei i altres treballs s'hau
ria d'agafar. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Pons. Torns en contra? No hi ha intervenció 
en torns en contra. En aquest cas entenc que el Sr. Pascual, 
si vol, pot fer ús d ' un torn de contradiccions en relació a la 
intervenció de la Sra. Vadell, no aixÍ en relació a la inter
venció del Sr. Pons, que entenc que ha fet clarament un tom 
a favor sense entrar en contradiccions amb el Sr. Pascual. Té 
la paraula, per un temps de cinc minuts, Sr. Pascual. 

E L SR. PASCUAL 1 AMORÓS: 

Gracies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. He 
quedat un;) mica sorpres d'algunes afirmacions, i jo entenc 
la preocupació de la Sra . Vadell i del seu grup parlamentari. 
en el se ntit que, tal volta, quan pregunta si és en qualsevol 
Ilengu a e l que es pot considerar una cultura popular i tradic i
onal. pero jo li he de dir que ara he estat repassant la l1 e i 
catalana i no parla per res ni de catala ni de castella. no 
parla ele la Ilengua. Nosaltres tampoc no tenim perque par
lar -neo 

Un eix ele I'aplicació d'aquesta Ilei molt important és la 
comissió assessora que té una vocació de ser composta per 
membres, per senyors que siguin de la societat civil ¡que 
siguin experts en cultura popular. 

Els que tenim experiencia, per exemple, en altres ambits. 
com fer normes urbanístiques, per donar un exemple sabem 
que no s'hi pot tancar tot dins una norma. Sempre es pot 
trabar una escletxa on pot sortir d'una manera o entrar d'u
na altre la llum del sol, en aquest caso Bé, dins un text d'una 
lIei nosaltres no podem fermar, quadricular tot el que de ( ... ) 
de la cultura popular. Sempre trobarem escletxes que perme
tin fer una bona aplicació o una mala aplicació d'aquesta lIei . 

Evidentment, nosaltres no hi entrarem en aquest moment, 
pero sí que esta cIar que nosaltres el que volem potenciar és 
la cultura popular en llengua catalana, o sigui. en la nostra 
lIengua, i totes les manifestacions que ens distingeixen deIs 
altres. Perque el que vol Unió Mallorquina no és defensar 
un passat i voler lluitar contra el futur universalista en el 
sentit d'uniformista, d'uniformitzar, de llevar les caracterÍsti
ques diferencials. Aquesta llei esta feta, precisament, per 
potenciar la identitat de cadascun deIs pobles de Mallorca, 
per potenciar cadascuna de les característiques diferencials 
deIs pobles de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, no 
a l'inrevés. 

Hi ha alguna cosa curiosa, com, per exemple, el detall de 
les fes tes d 'interes nacionals, en 1I0c d'interes cultural. Miri, 
nosaltres hem posat d'interes cultural perque, desgraciada
ment, el seu grup parlamentari i el nostre grup, o Unió Ma-

llorquina, que són partits nacionalistes, i tenim pocs vots 
dins aquesta Cambra, i pensam que és millor que s'apro
vi la llei que no donar excuses per no aprovar aquesta 
llei. En qualsevol cas, si vostes presenten una esmena 
substituint aquest nom, el nom de festes d'interes nacio
nal en compte de fes tes d'interes cultural, nosaltres li 
donarem suport, pero no volem donar excuses perque 
no ens aprovin la llei, que creim que és molt més im
portant, en aquests moments, que anar a una qüestió 
molt important, de tipus conceptual pero que, en 
aquests moments, l'hem de deixar en segon terme. 

Finalment, el tema de la paraula tradicional. Miri, a 
l'artic1e 2.2, parlam que la cultura popular inclou tot el 
que fa referencia al conjunt de manifestacions culturals, 
tant materials com immaterials, etc. etc., com també 
aquells esdeveniments de canl.cter tradicional dignes ele 
ser protegits i potenci ats. El Sr. Pons ha fet referencia 
a elements de caracter tradicional. que van en contra, 
que els tolera la Ilei ele protecció deIs animals, per exem
pIe. pero que entenem que no són dignes de ser prote
gits ni potenciats. Tates aquells costU1l1S ele fer sofrir e ls 
animals. entene1l1. poclrien formar part e1'aquesta cultura 
tradicional pero, en canvi. no són e1ignes de ser protegits 
ni potenciats. És a dir, aquí nosaltres sabem que el que 
hem ele protegir és la nostra propia ielentitat i nosaltres 
estarem co¡:¡ten1s de totes les esr~1enes que faci el seu 
grup parlamentari i, possible1l1ent, donare1l1 su pon ::1 

algunes o a bastants d'aquestes si en tenilll ocasió. 

EL SR. PRESIDE NT: 

Gracies, Sr. Pascual. Per la fixació de posicions. pel 
Grup PP-UM, la Sra. Ferrer té la paraula. 

LA SRA. FERRER 1 BASCUÑANA: 

Gracies, Sr. President. Senyores i senyors diputats . A 
les darreres jornades de cultura popular de Menorca es 
va dir ben ciar, per part d'una senyora ponent, que 
I'uniforlllisme cultural és el resultat de la perdua de les 
senyes d'identitat. El nostre grup pensa que voler posar 
la cultura dins una cotilla d'una llei és el pitjor que pot 
passar. Per aixo, el Partit Popular vol manifestar el seu 
desacord amb la tramitació de la proposició de llei de la 
cultura popular i de I'associacionisme cultural de les 
IlIes Balears presentada pel Grup Mixt en aquest Parla
ment. 

Des del nostre partit entenem que I'autentic protago
nista de la cultura popular és el poble. La societat civil, 
a través de grups, d'entitats o d'associacions culturals, és 
la que fa viure, al llarg del temps, les manifestacions 
populars de la nostra cultura. Les institucions, a un país 
democratic, han de tenir present aquest precepte i, en 
conseqüencia, l'actuació institucional en el terreny de la 
cultura popular ha d'estar dirigida prioritariament a 
impulsar un programa d'actuacÍons que serveixi perque 
els agents culturals puguin desenvolupar la se va tasca en 
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les maximes condicions. Aquest impuls institucional ha de 
basar-se en el foment de programes que afavoreixin la conso
lidació i el desenvolupament deis esdeveniments i manifesta
cions de la cultura popular de les IIIes, en el foment d'actua
cions dirigides a estimular la creació i promoció deIs serveis 
culturals necessaris per cobrir les necessitats de la nostra 
Comunitat Autonoma. 

(Remor de veus). 

EL SR. PRESIDENT: 

Prec silenci als diputats, per favor. Continu"i, Sra. Ferrer. 

LA SRA FERRER 1 BASCUÑANA: 

Gracies, Sr. President (, .. ) en el foment de programes 
destinats a dotar de la infl"aes trllctul'a cllltur81 necessaria i en 
el foment d 'accions encalllinade ... ;1 illlpulsar la participació 
ciutaelana en la creació i 1;1 difll,ió de 1;1 cultlll'J pero. sobre
tolo en I'actuació de les ill<;titucioll ... que h;1 ele respectar 18 
iniciativa elels age nts cultur;¡Js l"ll lll ;1 \'c rt:lclers creaclors ele IJ 
cultura. i clotar-Ios el e leo., Illilllll \ conclicions perc¡ue, llime i 
VOIUlltarialllent, puguin ue,1 r cullur:1 

A una societClt 1ll0clel n:l. ;1\;IIl~:l cl; l 1 org'1nitzaela. COIll la 
nostra. la qualitat ele vidJ clele; ciut:leIJn<; es mesura, precisa
ment, en la possibilit<lt que tencll ele connetar les se ves aspi
racions i ele elesenvolupar la ,e\;1 própl:l neCltivitat. 

Tenint en cOlllpte aquests pl:1Iltejall1ents, no podem donar 
suport aUlla proposició ele Ilei Ljue té COIll a objectiu princi
pal intervenir, articular. norlllativitzar i. en definitiva, dirigir 
les manifestacions populars de la nostra cultura, quan la 
llibertat, la creativitat i la participació voluntaria deIs ciuta
dans són característiques inherents d'aquesta expressió. 

Darrera tota política cultur<l hi ha d'haver la voluntat ele 
no crear lIeis en la buidor, lIeis que conelueixen a una irracio
nalitat jurídica i funcional i al confusionisme deis ciutadans. 
Al contrari, s'han de crear aquelles Ileis que responguin a les 
necessitats reals d'una societat. En aquest sentit. la Conselle
ria de Cultura, a través del Grup Parlamentari PP-UM, va 
presentar en aquest Parlament un text alternatiu a la proposi
ció de l/ei del patrimoni historic-artístic de la Comunitat 
Autónoma de les IIIes Balears, que va ser aprovat en aquesta 
Cambra per unanimitat i. concretament, en el títol quart. del 
patrimoni etnologic, documental i bibliogrMic, ja es preveu 
la protecció d 'aquests béns etnológics de canicter immaterial 
i, per extensió, de les manifestacions culturals de la nostra 
Comunitat. 

A més, i en procés de tramitació, hi ha un avantprojecte 
d'arxius, biblioteques i museus que, una vegada aprovat, 
permetra que el patrimoni immoble, documental i bibliogra
fic de les I1Ies Balears es reguli amb profusió i amb una 
legislació específica. Aquestes activitats van des de la pura
ment benefica i assistencial fins a la cultural i artística. En 

aquest sentit, el foment i la protecció de les associacions 
culturals s'integra en aquesta lIei. 

Per una altra banda tenim tot un programa d'impuls 
institucional, a través de normatives puntuals, cap al 
foment i el suport de les esmentades manifestacions 
culturals, el decret de subvencions de la ConselIeria, 
Consells Insulars, decrets de suport generic a la produc
ció j difusió d'obres de llengua catalana. A través d'a
quest programa volem donar suport a la labor deIs di
versos agents culturals i garantir l'oferta cultural que 
realment desitja i practica la societat de les IIIes Salears, 
lluny d'intervencionismes o dirigismes. 

Per tot aixo, el Partit Popular vol mostrar el seu 
desacord amb la tramitació ele la proposició de lIei pre
sentada pel Grup Parlamentari Mixt. perque la conside
ra una normativa inadequada i innecessaria per a aques
ta Comunitat Autónoma de les IlIes Balears. 

De totes l1laneres. jo vull afegir que, quan era presi 
denta ele la Comissió de Cultura elel Consell Insular de 
I\II,¡/ lo rca, a fo rtu nada me n t. he te n gu t ]'0 portu ni tal el' an<l r 
per tots els pobles de Mallorel i mai. en cap moment, 
no se'ns ha elemanat una Ilei. Tot al contrario se'lls ha 
deman<lt Ull reconeixement i un suporto que han tengut 
per pan elel Govern i e1el Consell Insular ele MalloJ'C<l. -
Deixem que el poble, com li he dit :.lbans, faci la sev:.l 
cultura i no venguem amb intervencionismes. Moltes 
gracies. Sr. Presielenl. 

EL SR. PRESIDENT: 

'Gracies, Sra . Ferrer. Sr . Pascual, té un tOril de COll 
tradiccions. 

EL SR. PASCUAL I AMORÓS : 

Sí. Sr. President, perque resulta que alXO, cree, es 
un tom en contra, en lIoc d'una posició ... Sé, molt 
breument, perque no vull abusar d'aquest pie. 

La representant del Partit Popular diu que es tracta 
de dirigir la cultura amb aquesta llei. Jo crec que es 
tracta de elonar més doblers a la cultura popular, cosa 
que vostes no volen fer. Vostes volen tenir unes subven
cions, dins un caixó de sastre, amb les quals puguin fer 
el que vulguin, mescJar la cultura popular amb un con
cert de rack, per exemple. MescJar coses que no tenen 
res a veure. Es tracta d 'anar cap a la uniformitat, o 
sigui, es tracta d 'anar en contra de defensar el fet dife
rencial de les illes de Mallorca, Menorca, Eivissa i For
mentera. D'aixo es tracta, de no incentivar aixo, es trac
ta que les associacions culturals, de la cultura popular, 
no tenguin un suport específic i que se sapiga que cada 
any es pugui dir que aixo va a aquesta associació i aixó 
vagi a aquesta altra, i que hi hagi un consens de cultura 
popular, format per experts, a cadascun deIs Consells 
lnsulars. No volen tot aixo. Vostes volen embullar la 
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traca, no fer res. No es tracta de dirigir, perque nosaltres no 
som un partit intervencionista, i aquesta llei no és intervenci
onista, i aquesta \lei és una llei que, en aquest aspecte, és 
molt similar ala que ha presentat Convergencia i Unió i que 
ha aprovat el Parlament de Catalunya, fins i tot, pot ser, amb 
els vots del Partit Popular. Aixó no ha puc confirmar, peró 
ha confirmaré. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Pascual. Acabat el debat, passarem a la vota
ció. En conseqüencia deman a la Cambra si pren o no la 
proposició de !lei que es tracta . 

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

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

Senyores i senyors diputats que s'abstenen') 

29 vots a favor , 29 en contra, 1 abstenció. Hi ha empat i, 
en conseq üencia, passam a segona votació. 

Senyores i senyors eliputats que voten a favor, es volen 
JJosar drets, per favor? 

Senyores i senyors diputats que voten en contra? 

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? 

29 vots a favor, 29 en contra, 1 abstenció . Hi ha empat en 
segona votació. Se suspen la sessió. 

Recomen<;a la sessió. Passam a tercera votació. 

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

Senyores i senyors diputats que voten en contra? 

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? 

29 vots a favor, 29 en contra, I abstenció. Empat en 
tercera votació i, en conseqüencia, no es pren en considera
ció de /lei 111. 

'. 

111.1) Debat de l'esmena a la totalitat amb text alternatiu 
RGE núm. 330/95, presentada pel Grup Parlamentari SO
CIALISTA, al Projecte de Llei RGE núm. 5367/94, relatiu 
a actuació de la Comunitat Auíonoma de les Illes Balears 
en l'aplicació de les mesures judicials sobre menors infrac
torso 

111.2) Debat de l'eseman a la totalitat amb text alternatiu 
RGE núm. 331/95, presentada pel Grup Parlamentari SO
CIALISTA, al Projecte de Llei RGE núm. 5368/94, relatiu 
a guarda i protecció deIs menors desemparats. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam al tercer punt de I'ordre del dia, que corres
pon al debat de les esmenes a la totalitat, amb text alter
natiu, presentades pel Grup Parlamentari SOCIALISTA. 
Vull fer l'observació que aquesta presidencia, en una de 
les facultats que té reglamentariament, i a petició del 
portaveu del Grup Parlamentari SOCIALISTA, fara 
acumulació de debat en relació a aquestes dues propos
tes. En conseqüencia, per fer la defensa de les dues 
esmenes de la totalitat, té la paraula el diputat Sr. Teje
ro i Isla. 

EL SR. TEJERO 1 ISLA: 

Gracies. Sr. President. Senyores i senyors diputats. 
Dia 30 de desembre ele 1994 varen entrar en aquest 
Parlament dues lIeis sota el títol, una de "Aplicació de 
les mesures judicials sobre menors infractors", i I"altra 
sobre "Guarda i protecció deis menors desemparats". 
Un mes elesprés. és a elir, dia JO ele gener d'aquest any, 
el Grup Parlalllentari Socialista va presentar una esmellél 
a la totalitat, amb text alternatiu, que té per objecte 
subsumir aquestes elues Ileis -eles del !lostre punt de vistél 
mal nomen acles Ileis-, i ampliar-les d'alguna manera. 

El títol (I'aquesta Ilei que nosaltres presentam, amb 
\ext articulal. fa una elenominació específica de la elife
renciació clara que nosaltres entenem. és a dir, el pro
jecte de Ilei que nosaltres presentam per a la se va consi
deració és una Ilei de garanties deis drets d'atenció i 
protecció de lél infancia i I'adolescencia en la Comunitat 
Autónoma ele les llles Balears, i ho feim perque ente
nem que la infancia i la joventut en la se va minoria 
eI'edat han de ser objecte especial de protecció i assis
tencia. 

Aquest projecte ele llei pretén donar resposta a 
aquesta necessitat i, de manera sistematitzada, ( ... ) I 'in
fal1t i eljove menor de 18 anys com a destinataris de la 
mateixa referencia als eliversos ambits i sectors socials 
en els quals es desenvolupa i exerceix la seva activitat. 

La present llei pretén establir, en la Comunitat Auto
noma de les Illes Balears, un marc normatiu general que 
fixi garanties en el nostre ordenament, i 1 'activitat ordi
naria de les administracions públiques d 'aquesta Comu
nitat per a l'exercici deis drets deIs menors d'edat, in
fants i adolescents als quals els correspon legalment. 

La consideració social davant el menor sobre la in
fancia, en general, i els nostres dies, és absolutament 
diferent a la existent no fa encara massa temps, qua n es 
considerava el menor com una persona incapa<;, i, en el 
milIor deis casos, una futura persona. Els infants tenen 
avui una entitat social i, així mateix, un protagonisme 
com mai abans de la historia de la humanitat havien 
tengut. Tot aixó ha estat, lógicament, reflectit en I'orde
nament jurídic, tant en els ordenaments interns deis 
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palsos -en el cas espanyol es fa menció específica a partir 
de J'article 39 de la Constitució Espanyola- com en les dife
rents reformes legislatives que han afectat el tractament de 
la mi noria d'edat amb diferents normes, pero especialment 
en el codi civil. Així mateix com en diferents textos interna
cionals, deIs quals és paradigma la convenció deis drets de la 
infancia de 20 de novembre de 1989, i que quan han estat 
ratificats, exerceixen una nova acció impulsora deIs drets deIs 
menors en I'ordenament interno 

La Comunitat Autonoma de les IlIes Balears no pot restar 
al marge de cada movim ent ele reconeixement jurídic del 
paper social de la infancia , tenint en compte que no només 
té assumides competencies en materi a de protecció als me
nors i en situació de desell1parall1ent eles del 1 de gener ele 
1994, raó que ja seria més que sufici e nt per justificar una 
posició activa. A més a més, p:Ht ele les activitats -q ue des
prés intentaré exp licar- que, cle~ ele les eliferents Conselleries 
eI'aquesta aelministració :1UlOlló mic :I, clel~ Consells Insu lars i 
deIs Ajuntaments es elesemo lupcn , hi h:-l una cl:-lra incidencia 
en la vida quotidiana i en e l hcnest:11 cleh fillet, i filletes ele 
la nostr:1 com unitat. 

En efecle, no hem prelé, 1 egul:11 un e,tat ut deis me nors 
ele la COl11unitat AutonClIll:1. ellle.., COIll un cos norl11atiu que 
reguli ele forllla ol11niCOmpre ll\i\:1 el ,eu .'/a1l1S jurídic, ja que 
no existe ix tÍtol competellci:11 \ohl ~ 1:1 111i\ téria. Per tant, ,!lés 
que normnti vi tzar totes le, '.> ituitc inll\ o les relacions juríeli
ques que poguessin afectar ;I h nlellOl'), hel11 optat per recollir 
en la Ilei aquelles materiC5 (Iue puguin incielir en els menors 
respecte de les quals 1:1 COlllunitat Autónoma ele les llles 
Balears n 'ostenta algull tipm ele competencia, tant si és 
plena, com les relati ves a assisténcia social. casinos, jocs i 
apostes -recentment transt'ericla- amb exclusió ele les ( ... ) 
domestiques, o bé amb elesenvolupament legislatiu, tal com 
pot ser la Ilei d 'acció social. a provaela e n aquest Parlament. 

Així mateix, hem inclós les competencies atribui'des per 
normes estatals com les relatives a protecció de menors, 
previstes a la lIei 21/1987, d '1 1 ele novembre, per la qual es 
va modificar parcialment el coeli civil, i la lIei d'enjudicia
ment civil, execució ele les mesures adoptades pels jutges ele 
menors -lIei 4%92, de 5 de juny, les atribucions sobre enti
tats locals contemplades a la legislació actual sobre regim 
local. Per tot aixó, en la present Jlei no pretenem establir 
només el marc ordinador de les activitats que, en materia ele 
protecció de menors en situació de desemparament hagi de 
desenvolupar I 'administració autonomica, sinó que es desitja 
determinar un marc general d'ambit personal i universal que, 
des del context del nostre ordenament jurídic autonómic, 
fixi garanties de qualitat i control públic, deIs serveis deis 
quals sera n usuaris els infants i adolescents de la nostra Co
munitat, que garanteixi la capacitat, als menors residents en 
la nostra Comunitat, I'exercici deis drets i de I'ordenament 
en el seu conjunt, com a persones, com a ciutadans que són, 
encara que puguin mantenir determinades restriccions d 'ac
tuacions en el seu propi interes o seguretat respecte del seu 
procés personal de maduració i amb la finalitat que es pu
guin establir els nivells mínims de benestar i que, en tot cas , 

una societat com la nostra, ha d'ofertar a la seva pobla
ció infantil, com a instrument i garantia de la correcta 
evolució de la seva personalitat. 

No hem pretes tampoc fer un cataleg de drets, la 
qual cosa seria un trebalI inútil, per redundant, ni es 
podria promoure cap ampliació més enlla deIs límits de 
les competencies de les administracions de la Comunitat 
Autónoma, Per tant, la llei que presentam com a projec
te alternatiu, intenta donar seguretat en I'exercici elels 
drets que els menors ja gaudeixen, si bé no hi ha dubte 
que, plasmant determinades garanties en el text, gene
ram uns nous drets o, almenys, unes noves formes d 'ex
pressió social deIs drets de la infancia. 

Per a I'elaboració e1el presen t text, hem considerat, a 
més ele les aportacions doctrin a ls i tecniques ele la més 
recent literatura professional vinculaela al tractament 
soci<1 1 deis menors. les Ileis existents i els projectes en 
tl'éll11it. Val recordar que, ara m8teix, hi h8 en tramit 
parlament8ri elues Ileis a elues Co munitats Autónomes 
ele l'Estat Espanyol, també les apo nacions més recents 
elel drel comparat així com 18 elocumentació e uropea i 
intel'l1acion:11 més destacada i nova. dins la qual poelem 
citar la ja referiela convenció deis drets ele la infancia, el 
co nveni sobre protecció ele menors i cooperació en 
materia el'8dopci ó imel'l1acion:11. aprovat e l 29 ele maig 
ele 1993. pel' la Con ferencia ele La Haia, del dret intel 
nac ional privat, la resolució sob re els problemes elels 
infants a la Comunitat Europea elel Parlament Europeu 
el e U de desembre ele 1991, la recomanació del Consell 
de les Comunitats Europees sobre la cura deis infants 
elel 31 de mal'(; ele 1992, e l dictamen sobre adopció 
aprovat pel Consell Economic i Social. del 10 ele juliol 
de 1992, la resolució sobre una carta europea deis drets 
deis infants, aprovada pel Parlament Europeu el 8 de 
juliol del 1992, així C0111 els treballs preparatoris eI'una 
possible convenció europea sobre I'exercici deIs drets 
deis infants, desen vo lupats pel Consell d'Europa. 

El text que proposam esta estructurat en sis títols, 
28 capítols i 108 articles, Complementariament unes 
disposicions als diferents tÍtols, que recullen els terminis 
de desenvolupament de la lIei, la dotació de personal 
que pugui e1ependre de la Comunitat Autónoma de les 
IIIes Balears, la comissió de tutela del menor, com a 
refor!,; de la seva eficacia en I 'urgent aplicació de les 
mesures protectores, així com la destinació deIs doblers 
recaptats per les diferents administracions, com a conse
qüencia de I 'aplicació de les infraccions i sancions de la 
present lIei. AixÍ mateix, feim una referencia a la soli
daritat internacional, a les poblacions infantils deIs pai'
sos als quals la Comunitat Autónoma pugui arribar a 
desenvolupar programes de cooperació i desenvolupa
ment. 

Finalment establim unes qüestion de regim transitori 
que puguin sorgir per I'entrada en vigor d 'aquesta lIei. 
Es procuren resolelre en les corresponents disposicions , 
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i s'estableixen les derogacions pertinents precises per al man
teniment de la coherencia de la nostra legislació així com la 
clausula generica habitual. 

Per acabar, realment, nosaltres confiam que aquest text 
alternatiu sigui un instrument útil per a la millora de les 
condicions de la vida deIs infants i adolescents de la nostra 
Comunitat i, especialment, d 'aquells més necessitats de pro
tecció i solidaritat. Aquesta llei, com els he dit aban s, esta 
estructurada en 6 títols, 28 capítols i 108 articles . En el 
títol 1, de disposicions generals, s'estableix una prioritat 
pressupostaria que entenem que és rellevant sobretot tenint 
en compte que no hem presentat un projecte paral ' lel de 
financ;ament, pero sí que establim una prioritat pressuposta
ria . 

El títol segon és de foment de is drets i benestar deis 
infants i ado lescents, que té 12 capíto ls, que els relataré, .ia 
que afecten, e1'alguna manera, uns altres Consellers que, 
afortunaelament. són aquí. Capítol primer: Preparació per 
a la paternitat. Capítol segon: Atenció a la primera infancia. 
Capítol tercer: Salut. Capítol quart: Eelucació. Capítol 
cinCJue: Cultma, on proposalll la creació ele seccions peclago
giques en tots els museus de titularitat autonomica. Capítols 
sis: Medis ele comunicació.Capítol set: Telllps Iliure actiLl . 
Capíto l vuit: Meeli ambient -no hi ha el Conseller que se 
suposa que s'ha ele preocupar aquesta qüestió-, posalll un 
Illarc per establir aquest ( ... ). Capítol nou: Espai proper. 
Capítol cleu: Participació social. Capíto l onze: lntegració 
social. Capítol elotze d 'aquest primer títol, com els he dit. 
de foment deis drets i benestar de la infancia i adolescents. 
és ele Divulgació deis drets, en el qual proposalll que es 
consideri dia de la infancia a la Comunitat Autonoma dia 20 
de novembre, que és el di'a escollit, i que es crel un museu 
de la infancia. 

E n el títol tercer establim garanties que han de tenir els 
infants i adolescents, és a dir, garanties d 'atenció i protecció 
als infants i adolescents. Com garantim aquesta protecció? 
Tenim sis capítols. Un: Protecció soci-cultural, mitjanc;ant 
una regulació inicial d'establiments i espectacles públics, 
publicacions i medis audio-visuals -recentment la llei que 
esta en tramitació en el Parlament de la Generalitat de Cata
lunya té contemplat aquest apartat, encara que no al tres que 
nosaltres contemplam. El capítol segon de garanties: Protec
ció davant la publicitat i el consum -fa només sis dies que hi 
ha unes noves competencies, que té assumides aquesta Co
munitat, i a les quals entenem que també calia fer una men
ció especial. Capítol tercer: Atenció sanitaria. Capítol quart: 
Protecció educativa. Capítol cinque: Protecció social i jurí
dica, amb vuit seccions. Capítol sise: Atenció als adolescents 
en conflictes socials. Aquests dos capítols, cinque i sise del 
títol tercer, són els més directament relacionats amb les 
dues lIeis que ha presentat el Govern. 

El títol quart fa esment especial als organismes i entitats 
d 'atenció a la infancia i a ['adolescencia, i proposam la crea
ció de la figura del Defensor del Menor, proposam la recon
versió -entre cometes- de ( ... ) i creació de l'Institut Balear 

d' Atenció a la Infancia i al' Adolescencia, proposam la 
reconversió -entre cometes també- de les comissions 
insulars, proposam el paper de les corporacions locals i 
les coordinadores d 'atenció a la infancia i a 1 'adolescencia. 

El títol cinque ve referit a les entitats privades, amb 
dos capítols, un d'ells dedicat al foment de la iniciativa 
social i el voluntariat social i el capítol segon, relatiu a 
institucions d 'integració familiar, cosa amb la qual tam
bé subsumim el decret que el Govern ja ha admes. 

Finalment, en el títol sise, establim un títol d ' in
fraccions i sancions, tipificad es. Respecte d 'aquestes 
infraccions i sancions, i els procediments sancionadors, 
entenem, el més positiu. a més d'establir aquestes in
fraccions i sancions, és que aquestes sancions revertiran 
en programes específics per atenc ió a infants i adoles
cents. 

Després . elarrerament, per finalitzar , hi ha vuit dispo
s icions addicionals . una transitoria . una derogatoria i 
una final. M 'agradaria. Sr. Presiden!, lItilitzar un l1linut 
per reslll1lir _ 

Resumint: primer. entenel1l que aquesta Ilei assul11eix 
i subsu meix tant les c1l1es Ileis presentaeles pel Govern ele 
la Comunitat Autonoma COIll I'existent Institut Balear 
ele Serveis a la JoventLlt. que es re~onverteix en un altre, 
les dues cOlllissions insulars ele menors, i el decret eI'ha
bilitació d'entitats col·laboradores. Creim que és relle
van!, que és integral, .ia que moltes vegades s'ha parlat 
aquí ele Ilei integral del menor, i C--) no ha estat Ilei 
integral, és (. .. ) com qualsevol procés i, per suposat, 
esta~11 disposats a discutir tot el que fa falta per millorar
la. Es descentralitzadora i preveu, d'alguna manera. el 
finan¡;ament. -

Només voldria demanar a tots vostes -apart d'agrair 
la seva assistencia i I'atenció als que han escoltat- que, 
amb un exemple o un intent d'imatge, vul! intentar 
resumir: aquesta lIei, com he dit , seria un campus -si 
poguéssim fer la imatge d ' un campus universitari o de 
qualsevol aspecte- amb sis edificis. Aquests sis edificis, o 
sis títols, amb 28 classes repartides de qualsevol manera, 
de distintes maneres, -no de qualsevol manera, en dife
rents capítols-, d'aquests 28 capítols, les dues Beis que 
ha presentat el Govern de la Comunitat Autonoma 
només són dos. és a dir, en aquest suposat complex
edifici, hi hauria dues habitacions d'un edifici, d'un total 
de siso Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Tejero. Té la paraula la ConseBera Sra, 
Cirer. Queda oberta la qüestió incidental. 

LA SRA. CONSELLERA DE GOVERNACIÓ (Cata
lina Cirer i Adrover): 
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Gracies, Sr. President. Senyores i senyors Diputats. Dues 
consideracions previes: felicitacions, de part del Conseller de 
Cultura, per la seva interven ció en catala, Sr. Tejero , felicita
cions de part meya pel to sincer de la seva intervenció, enca
ra quejo estava seguint l'exposició de motius i era una lectu
ra de l'exposició de motius del seu text alternatiu i, per tant, 
ja me la sabia una mica, perque m'ho havia mirat abans. 

Jo intentaré no vuJl dir una crítica, perque no crec que 
sigui una crítica, i jo cree que hem de fer una serie de consi
deracions a aquest text a lternatiu , consideracions que no cree 
que siguin massa lIargues. que seran generals, perque fer-ho 
article per article a un text a ltern ati u, bastant llarg, i amb 
molta quantitat d'articles ens duria molt temps, pero sí que 
crec que tenc el deure ele elir e l que pens i pensam a aquest 
text alternatiu, no com a crÍtic:l. sinó com él consideracions, 
que crec que hem eI ' exposar perque e~ puguin va lorar un i 
a ltre pro jecte. 

1 ho he fet en base a (1m hloc~. Ull ele tecn iC;1 legis lati va -
enca ra que el c1ret no sig ui e l IlH:'U fon- I Ull altre ele contin
gut. ( .. . ) que m 'ha estat f~cil c\b rinal ( . ) que trob. o que 
trobam, bastant com ple\ Em 11;1 ci:lllfic:lt. i cree qu e és 
important, que present;l\;I un ,ni te Xl ;lI tern:ltiu . pe rque no 
havÍem entes massa que hi h;l~ue~ do\ textos qu e només es 
eliferenciaven quant :1 P:lgill;ll-i(', i qlle e l contingut era el 
mateix. Per tant, no ente nÍem que PUell i;1 passar si hipote ti
ca ment s'aprovaven eJ.', clo, te\tu\. E11~ 11 ;1 :lelarit que és un 
so l text, i, per tan t o el contingut é., unic i :l ixÍ ens queda més 
ciar. 

Pero sí que voldria fer referencia a una citil o frase que 
va dir un constitucionillista fr¿¡nees. que nom Maur ice ( ... ), 
i que no és I'únie que recull altres aspectes en tem es legals. 
que diu que "u na Ilei ha ele ser clara. concisa, precisa, sense 
donar joc a possibles interpretacions i. sobretot, no ha d'a
portar cap judici de valor". l en aquesta Il ei, o en aquest text 
alternatiu, crec que hi ha algun judici ele valor, no consider 
que sigui suficientment clara ni concisa. ni precisa en el que 
fa referencia a l seu contingut. 

Aquest text es limita a citar part deIs drets establerts per 
la Constitució, a citar aquests convenis internacionals subs
crits pels nostI-e país i, per tant, part del nostre ordenament 
jurídic amb rang igu alo superior a les Ileis, o bé recollits i 
desenvolupats per la resta d'ordenaments jurídics estatal s i 
autonomics. Per exemple_ la lIei del consumidor, la lIei d'ac
ció social. entre d 'altres. Pero crec que s'oblida, en el fons, 
de les competencies concretes exercides per la nostra Comu
nitat Autonoma. Les recordaré, encara que les sapiga exacta
ment, perque ho ha posat molt ciar amb I'exemple del cam
pus i deis edificis . Les nostres competencies són aquests dos 
edificis que voste troba tan limitats, i que voste troba que 
són tan insuficients a I'hora d'establir una norma legal en 
materia de menors. Les nostres competencies, en aquesta 
Comunitat Autonoma, són guarda i protecció de menors 
desemparats, i aplicació de mesures judicials als menors 
infractors. 

Sembla també que es volen transcriure recomanaci
ons del ConseIl d'Europa i del Parlament Europeu, 
destinades als Estats membres, i que són normativa 
estatal, no de les Comunitats Autonomes. Per exemple, 
el que fa referencia a crear una televisió i duu a cIares 
incongruencies. 

També sembla ( .. . ) perque jo no sé de forma certa el 
que ha motivat fer aquest text, pero sembla que es vol 
desenvolupar la llei d 'acció social de la Comunitat Auto
noma pel que fa referencia a infancia, i trobam que és 
una lIei pendent de desenvolupament reglamentari pero 
que no és correcte que el desenvolupament es faci mit
jangant una altra Ilei . 

També sé que ha manifestat que ha seguit exemples 
ele Il e is més aval1(;ades c1'altres Com unitats Autonomes 
e n mate ria de men o rs_ i ho e1iuen a I'exposició de mo
tius. i voste t<ll11bé ho ha indicat. i sonia a una nota ele 
premsa. El que els puc asseg urar és que a cap ele les 
Comunitats Autonol11es que han legisl <lt sobre aquest 
tema tan conuet -que són poques- no han fet textos 
legals que sobrepassin el" SO articles cl·extensió. Per tan 1. 
pensam que I'us que es fa ele eapÍtols. secc ion~ . i arti 
c les, en base a tecnica legislati vil_ és elesmesmat. Pensam 
que un a Ilei h<l ele ser operativa. i no. com en aqu est ca5, 
entrar e n temes ele la potestat reglamentaria de l'Admi -
nistració . Pensilm que és un projecte ele Ilei qu e limita 
la propia efidcia ele la lI e i. Una Ilei és un a Il e i. un 
reglilment és un reglament, un pla integral és un pla 
integra l. i no hem cI'intentar fer una mescla que ho 
vulgui se r tot. 

Quant a contingut, ja ens va duu a confusió sobre e l 
contingut ( ... ) garanties de dret d 'a tenció í protecció ele 
la infancia i adolescencia. i sembla que, per aquest títol, 
ha de fer referencia a menors desemparats. quan aquest 
punt es O-acta ele forma residual i tan sois no assenyala 
quan es produeix el desemparament. 

La proposició -li dic que aixo és una opinió que 
supos que no compartira. pero li he de dir- resulta 
confusa, molt generica i abstracta. S 'abusa ele frases i 
expressions poc precises, inexactes, incompletes i poc 
concises_ Diu, i voste també ho ha manifestat, que no 
vol ser un estatut, i pens que vol ser, o que és molt més, 
vol ser una especie de codi general, i li record que cap 
Comunitat Autonoma no ha regulat les seves actuacions 
d 'aquesta manera. 

La legisla ció sectorial d 'educació, sanitat i acció 
social, jocs i casinos, com voste ha dit, amb unes compe
tencies recentment assumides, no hi ha legislació auto
nómica, pero ja I 'elaborarem, pero aquesta legislació 
sectorial ja és aquí i compleix un bon papeL No es 
justifica, per tant, una nova regulació en tots aquests 
temes , encara que facin incidencia especial i directa en 
el tema, com vostes denominen, infancia . 
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En tot cas, no hi ( ... ) nou, si, a més resulta -no sé quin 
adjectiu emprar- captivadora I'enumeració exhaustiva de 
drets de la infancia i de coses per fer que el text en diu actu
acions administratives. Pensam que una Jlei regula 1 'exercici 
de drets i també regula I'exercici competencial, pero no és 
una declaració d'intencions i de programa a Ilarg termini. 

Es parla també de distinció entre infancia i adolescencia, 
i a altres bandes del text s'empra la paraula menor. També 
empren fillets i filletes. També es dedica un capítol a I'aten
ció d'adolescents, que considera als majors de 12 anys com 
un conflicte social, i sembla que obJidam nens de menys 
d'aquesta edat o d'edat superior en ( ... ) i, posteriorment, en 
el mateix capítol, es fa referencia a J'execució de mesures, 
i aq uí utilitza e l tema de menors i altres ado lescents. Parla 
també de població infantil, cosa que dóna a entendre que hi 
ha una terminologia mal emprada i una confusió de concep
tes i term es. Hi ha gran part elels articles que podrien formar 
part d ' un pla d'atenció al menor, pero no eI'una lIei . Es 
regula un estatut ele ce ntres que no és correcte que assoleixi 
e l nivell ele Il ei, sinó un nivell ele reglament. i hi ha un ex ces
siu ll1unicipalisme inconcret i poc factible que es pugui realit
zar . 

la li dic que su pos que si 3na litzéssim article per article 
an'ibaríem a moltes més inelicacions o més coses concretes, 
pero crec que fer un ana lisi el'aquest tipus seria lIarg, donada 
I' extensió d'aquest text. 

Si em permet, crec que puc continuar en la mateixa toni
ca que crec que m'ha caracteritzat, i que és la meya manera 
de ser , i que és ele sinceritat cada vegada que venc a aquest 
Parlament, sigui en comissió o sigui en plenari, per tractar 
temes el e menors, que són els que més ens ocupen, en con
cret, a la meva Conselleria. Si m' ho permet, tent un acte de 
sinceritat, i m'agradaria dir-ho de bones maneres, em sembla 
una exposició no gaire agraciada d 'un plantejament polític 
que més sembla un document d 'estrategia política reterent 
a una materia que ( ... ) coneixen molt menys del que jo espe
rava o del que esperavem. Pero sí crec que, per part nostra, 
s'ha d'agrair l'esfor<; -i supos com gran esfor<;- com vostes 
diuen, i dic un terme que vostes diuen , per refondre els 
principals textos i els més avan<;ats en materia de menors. 
Voste ha dit, i I'exposició de motius també ho diu, que fa 
referencia a tractats internacionals, a drets deIs nens, tota 
una serie de textos, d 'altres Comunitats Autonomes que 
vos tes qualifiql,len més avan<;at en materia de menors, Crec 
que l'esfor<; ha estat gros, pero més que per refondre ha 
estat per intentar fer-ho, i al resultat, el qualificatiu que jo Ji 
donaria -ja li die, sé que la disconformitat per part seva sera 
manifesta- és una mala copia, mescla de diferents textos -tan 
soIs ( ... ) molts d'elles- dissenyats per altres ambits d!actuació 
i altres ambits territorials que poc tenen a veure amb aques
tes illes. 1 li podría citar -per ventura m'equivoearé- un pro
grama d'estatut del menor fet a finals del 70 per un Ministe
ri, iniciatives del ( ... ) que dormen, per dir-ho de qualque 
manera, el sueño de los justos per ser poc operatius, la \lei 
d 'infancia de la Generalitat de Valencia -en aquest cas sí 
que li podria dir que té 42 articles bastant més clars i preci-

sos que els seus, i que només del 22 al 28 parla de pro
tecció de menors, i del 29 al 39 sobre menors i infractors
i, sobretot, crec que hi hagut una inspiració important 

en el decret 121/88 de la Comunitat de Madrid, i en el 
71/92 de la Comunitat de Madrid. 

Pero sí que m'agradaria matisar que no han agafat 
el millor de tota aquesta legislació, perque les Comuni
tats Autonomes assenyalen quan es produeix situació de 
desemparament, i les mesures per a la seva protecció i 
solució, i el seu text alternatiu ha omet. Les Comunitats 
Autonomes assenyalen les formes d 'aplicar mesures 
judicials als menors infractors, i el seu text també ho 
omet. Les Comunitats Autonomes fomenten I'aclopció, 
i el text de la Comunitat de Madrid posa traves a aques
ta, i el seu text recull, de forma fragmentada també, els 
drets deis menors reconeguts internacionalment. 

En canvi, i tal vegaela sí que hagués estat ele valorar, 
no es té en com pte I'avantprojecte de lI ei de protecció 
jurídica elel menm i la modificaci ó parcial del codi civil 
que, per ventura. hagués estat més important. 

Voste em dirá: mira, és molt fácil fer consieleracions 
ele la feina eI'un altre, i fer aquesta especie de considera
cions que, per moltes consieleracions que tu di gu is, han 
estat crítiques -em cregui que són consiele racions- i no 
parlar ga ire elel qu e tu has fet o has presentat o elel qu e 
ha fet aquest Govern. Només dues pinzellaeles per dir 
que, en lloc eI ' un projecte, s'han fet dos projectes de Il ei, 
perque s'ha tractat ele legislar sobre una materia propia 
de la competencia ele menors, no d'altres aspectes , que 
també són im portan ts, sobre aspectes ineel its d 'infancia, 
j elrets el'adolescents i tot el que voste cregui, pero hem 
volgut determinar dos ambits clars ele la nostra compe
tencia, dos ambits que cada vegada estaran més diferen
ciats quant a programes, intervencions i mitjans materi
als , com són menors infractors i menors desemparats. 
( ... ) de relació pel que fa referencia al món elel menor. 
El motiu de fons és diferent, per aixó s'han fet dues 
lleis. El plantejament inicial era fer-ne només una, com 
vostes han plantejat, pero creim que, amb dues, es clari
fica millor I 'apJicació dins els dos ambits. 

Crec que és important un fet que caraeteritza aques
tes dues proposicions, són dues lleis discutides a dife
rents ambits: servei de menors de la Comunitat Autono
ma, Consells Insulars, jutjat de menors, professors uni
versitaris, entre d 'altres, Són dues lleis adaptades a la 
realitat d 'aquestes illes. Estan fetes per tenir, posterior
ment, un desenvolupament reglamentari adequat, que 
faci possible la seva aplicació. Manca també la 
eol'laboració interadministrativa. Hi havia una serie de 
característiques particulars de cadascuna d 'elles, pero 
cree que la basica dins la llei de protecció i guarda de 
menors desemparats seria que defineix clarament, dins 
el marc de les nostres competencies, quan es produeix 
la situació de desemparament -( ... ) per cert seria per 
totes les Comunitats Autonomes-, defineix les mesures 
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de protecció, la seva durada i la seva finalitat. Es una llei 
amb finalitat practica per aplicar, que defineix i supera les 
distintes administracions deis pares i deis nens davant les 
situacions de desemparament i no permet cap confusió. 

Regula també aspectes molt importants de mesures de 
protecció com són figures com acolliments i propostes d'a
dopció. 

Quant a l'aplicació de mesures judicials de menors infrac
torso creim que és basic assenyalar que estableix clarament 
les mesures judicials a aplicar. Aixo suposa una seguretat 
jurídica clara, ja que les mesures només apareixien citades 
a la Uei 4/92 i aquesta lIei e1efineix cadascuna d 'aquestes 
mesures en un clar interes elel menor, acotant la discreciona
litat administrativa i exigint un" majar concreció judicial , 
donant alternatives a les mesures proposacles per la Uei 
organ ica 4/92. 

És una Ilei enfocaela ;1 l'ecluGlc ió i reinserció elel menor, 
posa nt especial emfasi en tnlC~ aquel les mesures que no 
impliquen institucionalitzacili elel menor. intentant no invo
lucrar. quan sigui possible. el menO! clil1':; un procés penal. i 
utilitzant la família com un :¡ \ i:1 de leln ~erc ió normal quan 
sigui viable. És basic que l'al ' lol ;hsUJ1lcixi la responsabilitat 
elels se us actes, estimulanl el \eu J1locé\ evolutiu , L'aelminis
tració . per altra banela. assoleix 1":1 re'5pnnsabilitat eI'ins.tar. 
davant el ministeri fisc al. 1:1 rellli.,:-,ió de le~ mesures en exe
cució. 

Aixo li volia e1ir. més que re,. per clonar quatre pinzella
eles d'uns projectes ele Ilei que repetielament jo dic lIeis pero 
no són més que projectes, i c¡ ue cree que voste coneixia, 
pero era important no basar-nos nOl1lés en consieleracions 
sobre el seu text, sinó tenir present aquestes. 

És evident que són projectes de Ilei que a nosaltres ens 
agradaria que fossin considerats com a adequats per aplicar 
a la nostra comunitat pero, en definitiva, no és una decisió 
que depengui únicament ni d'aquesta persona que els esta 
parlant , ni del Govern. M 'agradaria que tenguessin en 
compte les consideracions que hem apuntat. Gracies, Sr. 
President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Consellera. Sr. Tejero, té la paraula. 

EL SR. TEJERO I ISLA 

Gracies, Sr. President. Vamos a ver, iré por partes, Sra. 
Consellera. Le voy a decir que supongo que para mi bien en 
estar no entraré a analizar sus dos leyes, ya entraremos en su 
momento, hay san Martín para todos. 

Dice que hace unas consideraciones de técnica legislativa 
y, por otro lado, de contenido . Respecto a técnica legislativa, 
con todos los respetos, dudo mucho que sea usted quien 
tenga que decir en este parlamento dónde está la técnica 

legislativa y quien la determina, pero en cualquier caso, 
el concepto de ley en general, sin entrar en muchas 
consideraciones, sería un marco general donde después 
se puede dibujar, no empezar a hacer colorines de pince
les, que es un poco lo que entiendo, y en su momento, 
si ha lugar, discutiremos cuando hablemos de las leyes, 
de los anteproyectos de ley. Una ley establece un marco 
general, y dentro de ese marco se desarrollan una serie 
de decretos, una serie de reglamentos y una serie de 
cuestiones de todo tipo . 

Bien, ¿por qué presentamos esto? Pues una respuesta 
muy sencilla, porque ustedes no han sido capaces de 
presentar una ley, habiéndolo prometido desde hace 
mucho tiempo; cuando usted todavía no era consellera, 
ya se prometía en este parlamento. Extraeremos los 
datos adecuados en su momento. pero ya se prometía la 
Ley del menor, etc. Ahora ya no es una, sino que es 
bicéfala, y evidentemente. ya la discutiremos. 

¿Qué ha motivado que presentemos un proyecto 
alternativo') Pues se lo he dicho . lo he elicho a toda la 
cámara. establece r un marco elespués ele haber estudiado 
legislación comparada. que despu és le diré la que hay 
hasta ahora aprobada y en tramitación, me la sé. a Illi 
no me lo escriben. pero me lo sé, Ille lo preparo yo. La 
legislación comparada que hay, tocla la que hay, desde le 
punto ele vista internaciona l. nacional. -autonómico y la 
que está en tralllitación. Pero evidentemente, pretendía 
hacer ulla ley marco que pudiera abarcar todos los ele
mentos , y en cualquier C<lSO, creemos que hay elementos 
que se pueden establecer como vía reglamentaria. 

Respecto a confusión de conceptos, ¿qué le vaya 
decir, hablando de confusión de conceptos? Usted habla 
de que es una estrategia política. No es que sea una 
estrategia política. Las aportaciones que el Grupo Parla
mentario Socialista, mediante este diputado hace, y usted 
lo debería saber, con tanto ejercicio de sinceridad que 
hace, no sé si de verdad o no, son en positivo, y a pesar 
de ser en positivo, no se tienen en consideración, muy 
bien, es igual, es una alternativa. Si yo le hubiese dicho 
que una enmienda a la totalidad con devolución del 
texto, para que lo rehagan, hubieran dicho que tenemos 
alternativas, o críticas. Aquí tienen un texto alternativo, 
mucho más completo, y se lo dice no este diputado, lo 
dicen las personas que usted dice que ha estado ... , ¿que 
está consensuada, que está elaborada? Mentira , no está 
consensuada entre los profesionales, los profesionales 
que han leído este anteproyecto de ley lo valoran infini
tamente mejor que los que ha presentado usted, si no, 
dígalo . Luego le leeré un informe de lo que dicen los 
profesionales de un consell insular respecto de los dos 
anteproyectos de ley que usted ha presentado . 

Bien. Sobre la exposición esta inspirada en decretos 
y tal, cuando me habla del anteproyecto de Ley del 
menor , usted debería saber, y si no, se Jo deberían 
haber escrito, ya que tiene supuestamente -porque ya 
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empiezo a dudarlo- técnicos cualificados, que el anteproyecto 
de Ley de protección jurídica del menor, que lo tengo aquí, 
puedo enseñárselo, propone la modificación de determinados 
artículos del Código civil, yeso, por potestad legislativa, 
sólo lo puede hacer el Gobierno central. Entonces, no me 
venga aquí con que me tendría que haber inspirado en el 
anteproyecto de ley, porque eso es confundir la gimnasia con 
la magnesia, perdone que se lo diga. 

Respecto a discutidas en diferentes ámbitos, un ejemplo, 
sólo le vaya poner uno, tengo más, pero.:. Consideracions 
legals ais textos normalius, estudiaLS després d'unes reunions 
que van lenir lloc divendres 23 i dijous 29 de selembre. 
Tecnics del Consell Insular de Mallorca. N'hi ha més, de 
consideracions, pero una n 'es fonamental. "Hi ha una 
absencia no coberla per les tres normes d 'un marc general del 
conjutll del sector de la infancia ¡adolescencia ", aixo en 
diuel1 e/s lecnies, en line més, eslie esperant més aponaciol1s 
de leenies. No me cuente historias, por que eso son HislOrias 
para 110 dormir. 

Después, cuando habla de normativa que hay. Mire, la 
normativa que hay hasta ahora la tengo también , y le ha ré 
un repaso. ya que no se lo han escrito, se lo diré yo para qu e 
a l menos quede constanci a. Toda la legislación autonómica 
que hay. la más avanzada .... yo entiendo que, en cualquier 
parlal1lento, si se considera serio -yo lo considero serio y le 
tengo mucho respeto a este parlamento, mucho-o las leyes 
que lleve adelante cualquier gobierno que aprobemos tienen 
que ser las mejores posibles, las mejores de las que haya 
anteriormente, con lo cual hemos de aprender de lo que han 
hecho los demás, sobre todo de lo que han hecho mal, por
que entiendo, o quiero entender, que no tendremos una 
capacidad superior a cualquier otro parlamento que haya 
legis lado. 

Tengo toda la legislación existente hasta 1994 de Andalu
cía, Aragón, Asturias, Baleares -cero-, Canarias, Cantabria, 
Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, 
Galicia, Madrid, Murcia, Navarra, País Vasco, La Rioja y 
Valencia; no sé si me queda alguna. Leyes marco: Ley 10/89, 
de Aragón, de protección de menores; Cataluña, la cual 
muchas veces la ponemos como ejemplo con razón, Ley 
11/85 , de protección de menores, de hace 10 años, y después 
hay una ley que posiblemente es la que le habrán escrito, la 
Ley 37/91, sobre medidas de protección de los menores de
samparados, que es en parte en la que se han basado, pero, 
evidentemente, Cataluña tenía una ley marco general antes 
que esta ley. Todas las demás comunidades autónomas, ¿sabe 
cómo resuelven -también lo hablaremos en su momento- las 
medidas de atención a menores desamparados o en conflicto? 
Con decretos, con decretos, así de claro, si no, que se lo 
miren. 

Nosotros no hemos pretendido con esta ley nada más que 
crear un marco general, que abarcaba fundamentalmente 
derechos y garantías, y evidentemente, si estamos hablando 
de determinadas actuaciones que tiene que hacer la Comuni
dad Autónoma y todas las entidades públicas dentro de la 

Comunidad Autónoma, no sólo la Comunidad Autóno
ma, nos parece que era pertinente crear un marco gene
ral de legislación positiva, porque no tenemos excusa, no 
podemos decir que estamos esperando al proyecto de ley 
de protección jurídica al menor, no me haga reír, esa 
modifica el Código civil y no tiene más que una legisla
ción; es que estamos esperando al nuevo Código penal, 
que pondrá la edad penal en 18 años. No empecemos, 
porque evidentemente ésa no es la vía. Nosotros que
ríamos, y seguimos queriéndolo, y no es una estrategia, 
es un marco, evidentemente ha costado un esfuerzo, el 
que sea, pero creo que he demostrado suficientemente 
a la cámara que deben ... , por poner un ejemplo, ustedes 
han presentado dos cositas, que ya veremos en su mo
mento, incluso lo anticipo, de dudosa constitucionalidad, 
ya lo veremos en su momento, y nosotros hemos plan
teado, evidentemente no porque sea mejor ( ... ), ustedes 
no habían hecho nada y nosotros planteamos un marco 
general. Ustedes plantean dos puntos comparativamente , 
ya se lo he dicho; nosotros planteamos veintiocho , y no 
sobran, le aseguro que no sobran, y espero que el tiem
po nos dé la razón. 

Por último, quiem decirle que el proyecto que pre
sentan . que se lo repetiré en su momento, pero ya que 
usted. apmvechando aque llo de tal y cual, ha hecho un 
panegírico_ ele -sus leyes, no es el momento ahora de 
discutirlas. simplemente querría 'terminar diciendo que 
los dos proyectos que presentan, por cierto, muy caros, 
también hablaremos de ellos, son una muy mala copia 
de la Ley 37/91, de Cataluña, que recientemente se está 
modificando, y en el anteproyecto de ley que se está 
discutiendo en el Parlamento de Cataluña se modifican 
determinados artículos . Muchas gracias, Sr. Presidente. 

EL SR PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Tejero . 

Per tancar la qüestió, té la paraula la Sra. Cirer. 

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

Gracies, Sr. Presiden!. Molt breument, dues puntua
litzacions. Sr. Tejero, jo també intent parlar en positiu, 
pero no sé per que aconseguesc .~ue em surti de més 
bon humor i que acabi com mig enfadat, quan jo no 
pretenc fer aixo,i lIavors es posara content perque té 
molt ( ... ) ciar que quan acaba d'intervenir -i jo tampoc 
no la tenc-, en tot cas, m'hauria d'enfadar jo per aquesta 
rao . 

Li matisaré, si m'ha escoltat atentament, i voste 
presumeix de fer-ho, jo estic segura que ha fa, que ja he 
dit que no era experta en temes de tecnica legislativa, 
pero jo tenc una mania, supos que em ve de quan anava 
a escala, i és que tot ha pos amb epígrafs i amb titulats, 
per aclarir-me jo mateixa i tenir un esquema mental, 
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perque jo supós que tenc bons tecnics i gent que m'ajuda i 
m'assessora quan he de parlar sobre un tema, el que passa és 
que li puc dir que no esta ni tan sois passat a maquina per 
una secretaria, esta escrit del meu puny i Hetra, perque vegi 
que jo també m 'ho prepar i m 'ho escric, perque si no, no ho 
tenc tan ciar i perque em va millor lIegir la meya lletra, i 

''P' m 'he fet un epígraf que posava "Tecnica legislativa ", peró 
ja li he matisat que no intentava ser cap experta en aquest 
tema , només era per enumerar de qualque manera alió que 
no era contingut, sinó que era un aspecte més de forma. 

Anem a diferents coses que voste ens ha dit. Diu que hi 
falta un marc general i després estab lir-ne una serie de de
crets. Jo cree que -per aixó. no ens hem el 'enfadar; per aixó, 
n'hem de parlar, i per aixó. surt aquí a fel '- li'n la matisació, 
perque si no, no en sort iria- s' ha posat ele manifest, i crec 
que voste em donara la raó que és important que existeixi , 
si voste esta aquí i jo es tic all~ é~ pel'qu é hi ha unél diferen 
cia de criteri o una diferencia de punl ele visla en veure les 
coses; aqueixa diferencia ele criteri ,'hi ha posin el e manifest. 
és evident. e l seu criteri n'é\ un altre. vO~lé és més partiela
ri, o el seu grup , al qual reprC\enl~l ljuan parla aquí ele me
nors, e1'un méll"c legal ge neral :111:1 on hi h:1gi molts cl'articles, 
al la on s'expliqui tol un 1ll:IIC 1et!:iI: el nostre criteri n'és un 
altre, elmarc legal. ueillllllle 1'11:1 ele con 'S!ituir UJl document 
que voste em reclama r:'!. i no ('q:l l ~'I molt :l fer-me'JI un:l 
pregunta , perque ens retal eI:\lll en 1:\ Inesentació, un pla 
integral cI'inf~nci:l, cre\: que ~Ii\l') é~ illlpon:\Ilt, perque ta m
bé deriva del que estahleix 1:1 Llci eI'aceió social. Aquí cree 
que hem cI'establir-ne el m:lrc general. pe l'() quan es tracta de 
donar mesures i de clonar una ~erie ele principis i cI'actuaei
ons concretes que hem ele dlll :l terme no hem d'embullar 
ningú ni ens hem d'embullar nosaltres mateixos, i per aixó, 
aquests dos projectes en clos temes clarament diferenciats , 
molt específics i molt concrets, 

Voste ho critica i diu que és bicefala, quan només n'era 
una . La nostra idea només n'era una, després de treballar-hi 
i després d'analitzar-ho, varem creure convenient que anas 

- en dues, perque, com he clit. eren elos ambits diferenciats, , 

.. , 

Voste critica que no estigui consensual. Consensuar-ho no 
vol dir que tot el que ens diguin els altres hagi de passar a 
substituir alió que nosaltres ( .. ,) . Consensuar-ho vol dir po
sar-ho damunt la taula i, si hi ha coses que nosaltres no ha
víem pensat o coses que nosaltres creim que són millorables, 
que modifiquin, millorin, amplii'n o resumeixin o constre
nyeixen el nostre projecte, peró en cap cas consensuar vol dir 
que jo m 'he de trepitjar tot el que he dit i, per tant, agafar 
alió deis altres, perque el que jo havia pensat que era bo ja 
no ho és, És recollir el seu parer i plasmar-lo, si esta d'acord 
amb la idea inicial. Aixó és el que s'hi ha intentat fer. 

Estic contenta que els seus experts pensin que el seu pro
jecte és més important que el nostre i que sigui més bo, i 
bé, crec que és important, el que passa és que es torna a 
posar de manifest el dubte etern, que és que aquells que els 
assessoren, a vostes, sempre són els bons i els que fan feina 
devora jo sempre són els dolents, j aixo voste ho repeteix 

infinitat de vegades, i a mi em sap greu perque no és un 
atac cap a mi, perque jo el suport tot el que vulgui, és 
un ata e cap a la gent que, amb tota la bona voluntat, 
intenta ajudar-nos. Hi té raó, Té raó en alIó que li he 
dit, que s'havia pres com un model altres normes, i és 
ver, sem pre ho he dit, és una cosa que he mantengut, 
nosaltres no hem d'inventar la pólvora ni hem d'inven
tar res, hem d 'aprendre, COI11 molt bé ha dit, deis errors 
deis altres, i és ver que per a nosaltres ha estat de gran 
exemple la lIei catalana, és ver, i que hi té tres lIeis, 
dues de protecció de menOl's i una de justícia juvenil, 
creim que ha estat important aixo, peró si ho revisa bé, 
hi veura que no és una copia d'aquelles, sí que ens hi 
hem basat, i en segons quins punts, hem intental millo
rar-ho, 

La Ilei d 'A ragó, a la qual voste fa referencia, cinc 
articles en protecció ele menors, La lIei el e Catalun ya, en 
té les competencies eles del 81. és norm él l que també 
sigui unél Ilei més antiga, Quant a protecció, només li 
faré una referencia éll <;e u text alternatiu, \lomés (" ,) 
una e1efinició ele I'anicle -+4, pero inelos en I'assistencia 
sallitaria, cosa que jo tampoc \lO veia molt lógica, peró 
no vull fel '-ne Illés consieleracions, 

Cl'ee que és importan! pos:lr ele l11:lnifest les diferen
cies ele criteri, hi són, i erec que és important q~e Ii'i 
siguin, Em deixa la conseienci3 bastant més tranquil'l:! 
veure que elmeu criteri és un i que el seu n'és un alu'e , 
perque, si no, ja m'arribaria a fer una confusió sobre on 
hauria eI'estar jo situada polítieament. Crec que el que 
és positiu, si surt qualque cosa positiva d'aquí, és que 
quedi de manifest que, encara que sigui a un tema, i cree 
ciue menors va la pena, hi sumem esfor<;os i que la vota
ció que se'n faei sigui una votació a consciencia, no 
sistemat ica, com es fa moltes de vegacles, i anar en COI1-

tra de propostes d 'un govern o del grup majoritari que 
hi dóna suport moltes de vegades. Moltes gracies, Sr. 
President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra, Consellera, 

Passam a l torn d 'intervenció deis altres grups , 

Pel Grup Parlamentari MIXT, Sr. Vidal i Juan, té la 
paraula, 

EL SR. VIDAL 1 JUAN: 

Gracies, Sr. President. Senyores diputades, senyors 
diputats, He sentit aquí una cosa abans sobre els can vis 
d'humor, permetí'm que hí entri amb una observacíó, hi 
ha dues coses que no m 'han aeonseguit llevar mai, una 
n'és I'humor i I'altra, I'honor, i a pesar que s'ha intentat 
en els dos aspectes, í per tant, en clau d'humor, si m'ho 
permeten, vull dir que el Sr. Tejero, en aquest cas defen
sor i autor d 'aquesta esmena a la totalitat amb text alter-
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natiu a dos projectes de lIei referits a menors, quant a mesu
res judicials sobre menors infractors i també quant a guarda 
i protecció de menors, que ell aconsella resumir en un, se
gons he pogut entendre, ha deixat ben palesa la seva bona 
voluntat, la seva preparació i que és un home feiner; aquí, 
a Mallorca, diuen: "Bon al'lot i feiner", i lIavors diuen: "dis
sabte acaba" . Voste segur que no acabara dissabte, pero 
aquesta esmena a la totalitat, pel que he pogut sentir, pareix 
que no prosperara. 

Jo sempre, quant a les esmenes a la totalitat, i més quan 
el projecte, o la proposició de llei, ve d 'un grup que té més 
vots que tots nosaltres junts, encara que sigui amb ajuts, pero 
que suma més vots, crec que estam condemnats quasi sempre 
al fracas: en alguns casos, aixo no obstant, convé presentar 
esmenes a la totalitat. 1 en aquest cas, jo crec que el que ha 
quedat ben ciar és que la bona intenció del Sr. Tejero, al
menys en la primera intervenció així ho ha dit. era fugir 
eI'aquestes mesures correctores o ele correccional sobre me
nors infractors i traslladar-ho a un projecte ele Ilei de garanti
es ele drets, cl 'atenció i de protecció ele la infancia i de I'ado
lescencia a la Comunitat Autonoma de les IlIes Balears. Amb 
aixo. hi estam e1'acorcl . Pero, és ciar, en la seva exposició ele 
1ll0tillS ho explica i lIavors, seguralllent. li confes que no he 
estudiat a fons, per allo que hem dit, tot I'a rticulat. pero l1i 
haura moltes coses positives, i estic segur que, si les presenta 

_ com a esmenes parcials en ponencia i en comissió, segura
ment moltes en tendran el suport e1'aquest parlamentari, 
perque he de dir que estic parlant aquí en nom pl'Opi i no 
en nom ele la totalitat del Grup Parlamentari Mixt, perque. 
en una observació que em va fer un estimat amic I'altre dia, 
em va dir: "En aquest últim període de sessions, procura 
tenir molta cura de dir que parles en nom de tots, fins i tot, 
en nom propi, mira-ho bé abans de dir-ho". Per tant, m'atre
vesc avui a dir que parl en nom propio 

Bé, el que vull dir és que, tenint en compte tot aixo, pero 
tenint en compte també allo que ha explicat la Sra . Conselle
ra en el seu torn, o en la seva intervenció, millor dit, i tenint 
en compte que el que s'ha rebut en la transferencia de les 
competencies és clarament guarda i protecció de menors i 
mesures judicials sobre menors infractors, i aixo s'ha d'ajus
tar segurament als projectes de lIei sobre aquest particular, 
ho he entes així, ens ha paregut un raonament prou con
sistent com per rebutjar per part seva aquesta esmena a la 
totaJitat, i, torn a repetir, tenint en compte que hi ha moltes 
coses, sobretot la intenció de fons la veim molt positiva, 
nosaltres, o mill~r dit, jo, en ponencia i en comissió, procu
raré estudiar profundament tot 1 'articulat o les esmenes que 
pugui presentar a I 'articulat de les dues lleis, i segurament 
moltes en tendran el nostre suport, pero quant a I'esmena a 
la totalitat, en aquest cas i pel que he esmentat abans, la 
nostra postura no pot ser favorable a I'esmena i sí que adop
taré una postura o un sentit de vot d'abstenció, que s'ha 
d 'entedre positiu, en el sentit que he dit abans, tant pel que 
fa a les dues lleis que presenta el Govern de la Comunitat 
Autonoma com a aquestes esmenes que segurament vendran 
a ponencia i a comissió . Moltes gracies. 

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

EL SR. PRESlDENT: 

Gnkies, Sr. Vida!. Per part del Grup PSM i EEM, té 
la paraula el Sr. Gomita i Barber. 

EL SR. GOMILA 1 BARBER: 

Gracies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. 
Vagi per endavant que el nostre grup, el PSM i EEM, 
donara suport a I'esmena a la totalitat a les dues Ileis 
que ha presentat el Grup Parlamentari Socialista, perque 
entenem que el text alternatiu que present aquest grup 
completa bastant bé i molt millor que com ho pretenia 
el Govern en les seves dues lIeis. Nosaltres entenem que 
el que ha intentat regular el Govern en el tema de mesu
res judicials sobre els menors infractors ... , que s'hi apli
quen moltes normes i es legisla molt sobre els altres, es 
posen moltes obligacions als jutges, als fiscals , a les enti
tats, als pares. als menors, pero l'Administració que en 
té la competencia, l'Adlllinistració que hama e1'aplicar 
aquestes mesures. se'n posa ben poques, i nosaltres ente
nem que ac;o és insuficient. i fins i tot s'atreveixen a 
orelenar allo que han ele fel' els jutges, co.sa en que no sé 
si la nostra cOlllunitat té suficients cOl1lpetencies. un 
exelllple ciar n'és l'arti cle R.4, 011 s'afiram, pel que fa a 
les mesures judicials en un medi institucional, que les 
sortides del centre per part deis menors hauran de ser 
posad es en coneixement deis jutjats i delministeri fiscal, 
jo no sé si, els permisos per sortir d 'aquests centres, els 
n'han de posar en coneixement o si els ha d'autoritzar 
el jutge pertinent. 

Aquí, com he dit abans, l'únic que no s'ha posat 
obligacions ha estat el propi Govern, que és qui en té la 
competencia, qui té els recursos i qui té l'obligació de 
posar els mitjans perque es puguin aplicar aquestes 
mesures que la !Iei proposa per tal d 'incrementar la 
xarxa de serveis que hi pugui haver, tant a nive!l local 
com a nivell insular en protecció de menors, mesures 
per fomentar la iniciativa i la participació deis ens locals 
en aquesta materia, i el Govern , en les dues Ileis, hi 
plan teja que l'actuació de la CAIB tant en les mesures 
judicials com en la guarda ¡custodia, s'ha oblidat, al 
nostre entendre, d'un petit detall, s'ha oblidat deis me
nors; els drets deIs menors no són a cap de les dues lIeis, 
o més aviat, hi són malament. A la primera llei, s'ho 
ventilen amb un sol article, on diu: "EIs menors a que 
s'apliqui una mesura no tan sols- és a dir, sembla que 
els facin un regal- conserven els seus drets i garanties 
constitucionals i els que vénen reflectits en els tractats 
internacional s ratificats per Espanya"; miri si són gene
rosos que, a més a més, els menors tenen els drets i 
garanties constitucionals i, a més a més, es poden comu
nicar amb els seus pares i familiars o amb l'advocat o 
amb l'autoritat judicial: nosaltres ens pensavem que era 
un dret que es tenia, que no feia falta que estigués en 
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aquesta Ilei o que, si hi havia de ser, creim que no tan sois 
aquest i en sobra, sinó que és un dret que tenen, vull dir que 
o és un favor que els faci el Govern o aquest parlament, si 
aprovés aquesta llei, sinó que és un dret que tenien els me

nors, 

Nosaltres creim que aquest mateix artic1e, l'artic1e 11 
concretament, que és el que parla deis drets deis menors, 
hauria de ser un poc més ample i hauria de fer incidencia en 
altres qüestions per tal de garantir uns drets que, al nostre 
entendre, apart d 'aquests dos que ja s'han citat, tenen els 
menors, com és que les mesures que s'hagin de prendre 
sobre els menors es prenguin, o procurar que es prenguin, i 
que en el medi natural d'aquests, .. , és a dir, allunyar-Ios el 
ll1enys possible del seu ambient familiar, sempre que així ho 
dec1arin elsjutges, i sobretot que les mesures que es prenguin 
no han de privar el menor ele rehl e l'ensenyall1ent adequat 
a la seva edat ni deixar-Io sense ~el ' \'eis sanit,\I'is, socials, ni de 
lIeure, que són tan necessaJ"i, en alluest;¡ eelat per al seu 
desenvolupall1ent físic i intel ' lectu ;l l 

Tates aquestes qüestion~ no e,t:ln 1 ellectieles en cap elels 
dos projectes elel Govern Pel :H,;lJ. nosZlltres creim que les 
mesures que es puguin prcncll e ~ohl e el menol' ( .. ,) s'ha 
d'assegurar I'adequael:l relació :Iml l el ,>eu medi i amb la seva 
família, perque hem ele tenil ' l'I'c,enl que aquestes sempre 
són provisionals, i per tan!. -<h:1 cl ' ;lssegmar la ppsterior 
reinserció deis menors en el ~ell meeli n:ltural, en la mesura 
que a<;o sigui possible. O'aqueste, qüestions, elels elrets que 
tenen els menors, cap ele les dues Ilei, en parla, i nosaltres, 
en creure que era prou imporl:1nt ljue aquestes qüestions 
apareguessin en el text anicul:lt, ho hem ret en forma d'es
men a parcial. 

Un altre oblit important que té la lIei del Govern, i pens 
que, per aquest fet, refor<;a I'esm e na que hi ha presentat el 
Grup Socialista, és que no parla deis centres on s'han d'aco
lIir els menors, ja siguin menors sobre els quals s'hagin pres 
mesures judicials com de protecció i de guarda, nosaltres 
entenem: Quin tipus ele centre hi ha d'haver per a la protec
ció d'aquests menors; quins especialistes han de tenir aquests 
centres; quina c1assificació hi ha d'haver de menors, de quina 
edat a quina altra o si hi caben tots, en el mateix centre; quin 
nombre de menors hi ha d'haver en aquests centres. Són 
qüestions que perfectament podien venir regulades en es 
dues lIeis, nosaltres també entenem que amb una llei és 
suficient, per a<;o hi ha esmenes parcials molt similars que 
s'han presentat a ambdues lIeis, nosaltres entenem que el 
Govern no vulgui definir aquestes qüestions, perque són 
molestes i, a més, no permeten la improvisació i la indefini
ció, sinó que és necessari actuar amb previsió i d'una mane
ra exhaustiva, no permeten, com he dit abans, la improvisa
ció. 

Malgrat que el Govern en reiterades ocasions hagi dit en 
aquest parlament i en comissió que el més important per a 
la conselleria és el menor, nosaltres entenem que a<;o no 
queda reflectit en aquestes dues lleis que ha presentat, i un 
exemple d'a<;o, la Llei ele guarda i protecció de menors. Hem 

de dir que a partir d 'ara els menors de la nostra comuni
tat autonoma sera n bons aHots per decret, o per llei, 
perque I'article 22.1 del projecte parla de menors aco
llits en regim familiar i diu que "l'acollit s'integra plena
ment dins la vida de la família, amb el deure del respec
te i de I'obediencia", és a dir, que nosaltres parla m de 
menors amb problemes familiars o de tipus social i els 
ho exigim per lIei, pero no som capa<;os després , en 
aquesta mateixa llei, de posar-hi les mesures perque els 
al'lots puguin tenir aquest respecte i aquesta obediencia, 
posar-hi les mesures perque els al'lots puguin ser edu
cats, posar-hi les mesures perque els al'lots tenguin un 
bon estalonament, ja sigui físic o ja sigui psíquic, per al 
seu desenvolupament integral, pero a<;o sí, han de ser 
bons al'lots perque ho diu 1'article 21.1 de la L/ei ele 
guarda i protecció elels menors desemparats. 

Supos que ele la meya intervenció es eledueix , ja ho 
he elit al comen<;ament , que clonarem suport al text 
alternatiu que ha presentat el Grup Parlamentari Socia
lista. Gracies, 

EL SR. PRESIDENT 

Gracies, Sr. Gomila. Per part del Grup PP-UM, té 1:1 
pal'aula el Sr. Jesús M:1rtínez ele Dios, 

EL SR. MARTINEZ I DE DIOS: 

Sr. Presidente, señoras y se¡"lores diputados. E n nom
bre del grupo parlam e ntario por el cual subo a la tribu
na tengo que plantear como cuestión inicial el hecho de 
que, cuando a unos proyectos de ley, en este caso, como 
así se elefinen reglamentariamente, que emanan del 
Gobierno, se les presenta una enmienda a la totalidacl, 
lo lógico y natural es hacer un examen comparativo de 
una y otra disposiciones, y el resultado de este estudio 
no deja en una situación muy favorable el texto alterna
tivo, y explicaré por qué. 

El proponente ya ha reconocido que pretende una 
regulación omnicomprensiva de todas las situaciones 
referentes al menor, con especial incidencia en la defini
ción o declaración de sus derechos -la definición o de
claración de los derechos del menor-, pues está ya esta
blecida en numerosos textos legales, empezando por la 
Constitución, puesto que todas aquellas referencias reite
radas en el texto de la enmienda a que al menor se le ha 
de respetar y no se le ha de discriminar por razón de 
raza, sexo, religión, etc ., pues es lo mismo que dice el 
artículo 14 de la Constitución. 

Hecha esta primera observación, la regulación omni
comprensiva de toda la problemática de la infancia y de 
la juventud en esta comunidad autónoma no es posible 
puesto que las competencias que tiene la comunidad son 
limitadas, y como competencias limitadas que son, y en 
el ejercicio de las mismas, el Gobierno ha redactado dos 
proyectos de ley, uno que se refiere a la tutela u guarda 
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de menores y el otro que hace referencia a la ejecución o 
aplicación de las medidas judiciales sobre menores infracto
res. 

Yo, Sr. Tejero, cuando usted hacía su exposición inicial
mente en un plan expositivo , como si fuese el redactor de un 
proyecto legal , aunque luego en su segunda parte ya sacó 
otras mañas y otras maneras, podía comprender las palabras 
que en defensa del mismo pronunciaba, aunque indudable
mente estaba convencido, puesto que había estudiado los dos 
textos, de que usted estaba completamente apartado de lo 
que realmente es una enmienda de sustitución. un texto 
alternativo, al proyecto presentado por el Gobierno, como 
una enmienda a la totalidad . 

En toda esa exposición no explica usted ni una sola vez 
cuáles eran las modificacion es que. en los textos presentados 
por el Gobierno. se introelucÍan en el texto presentado por 
usted. que. como digo. es muy amplio. comprensivo en mu
chas situaciones. pero no concretamente en las situaciones 
regulaelas y articuladas en los proyectos del Gobierno . Así 
por ejemplo , en la tutela y guarda ele menores. el proyecto 
del Gobierno tiene, ele momento. porque. claro. irá a ponen
cia. comisión y posteriormente al pleno . un total de veinti
séis artículos, tres disposiciones adicionales. una transitoria. 
la final, una expos ici ó.n ele motivos con tres apartados am
plios. porque, si o he contado mal , son tres páginas del ejem
plar que se nos ha entregado por los servicios de la cámara; 
frente a eso. usted, en su texto, le dedica los artículos S I al 
57. porque en el 66, si se le consiclera que está dentro del 
concepto de guarda y tutela de menores. se refiere ya usted 
a la adopción y a los requisitos previos a la adopción, adop
tando una serie de posturas que conculcan, en mi opinión, 
las exigencias del Códi'go civil. Luego, si acaso, como ejem
plo, citaré algunas de esas exigencias. 

En cuanto al segundo proyecto, es decir, el de las medidas 
judiciales sobre menores infractores, realmente la regulación 
en su texto es prácticamente inexistente. 

Entonces, desde el punto de vista del examen de los textos 
iniciales y de la alternativa que usted presenta por parte de 
este grupo parlamentario, se tiene que actuar con cierto 
rigor, concierto rigor y encuadrar primero este enfoque en el 
hecho de que se trate la reforma en relación con materias 
sobre las cuales tenga competencia esta cámara para regular
las, cosa que es evidente que no la tiene, y usted mismo lo ha 
reconocido al hacer referencia a la regulación omnicompren
siva de todos los derechos del menor; la segunda cuestión es 
si este texto alternativo es suficiente, si mejora el texto pre
sentado -el proyecto- presentado por el Gobierno, y es evi
dente que no, porque no solamente es la cuestión del detalle, 
sino que es que la generalización del proyecto que usted 
presenta impide tomar medidas que no son correctas en 
situaciones que pudiéramos considerar preventivas de tutela 
y guarda de los menores, antes de elegir situaciones de con
tingencia que se producen de manera inmediata , puesto que 
la escasa regulación que le da usted en el proyecto es mucho 
más somera, es mucho más administrativa, exige más trámi-

tes e incluso establece un procedimiento normal que ha 
de resolverse en tres meses, cuando el proyecto del 
Gobierno resuelve esas situaciones de inmediato, con 
dos particularidades, que el proyecto del Gobierno pre
senta dos modalidades, una es la definición y la aplica
ción de medidas de desamparo de un menor y otra, la 
guarda voluntaria cuando la familia renuncia o cuando 
los tutores, o la persona a cuyo cargo esté la custodia de 
un menor, no lo atienden. Pues éstas son las cuestiones 
específicas y concretas que regula el proyecto del Go
bierno, cosa que en nada aparecen en su proyecto. 

Con respecto a la ap licación de las medidas judiciales, 
e l proyecto del Gobierno establece todo un sistema de 
gestión de los centros, de determinación de la forma en 
que se han de ejecutar estas medidas. no olvidanclo nun
ca que es un órgano de la Administración. porque la 
definición de los derechos conculcados de los menores. 
como de cualquier ciudadano. corresponde a los tribuna
les de justicia, no a la Administración, y usted ha senta
clo "quÍ las bases ele una actuación administrativa am
plísimas. genérica, indeterminada. porque. claro. ¿qué 
pretende con este proyecto en cuyo texto la indefinición 
es norma general? ¿Que un funcionario. en virtud de 
estos principios que se sientan. c;)d;) situación ele hecho 
la defina ele una manera determinad;) y conueta el e 
acuerdcr coñ su criterio inte.rpret;)tivo de 1" norma? 
Como usted comprenderá. eso no es admisible en una 
materia tan delicada y que además. la preferencia en la 
tutel;) del menO!' corresponde a la administración de 
justicia, C0l110 corresponde al ministerio fiscal la misión 
que tiene de velar por los derechos de los individuos, 
sean éstos mayores o menores de edad. 

Cuestiones que también presenta este proyecto y que 
desde un punto de vista jurídico son realmente novedo
sas, por ejemplo, al hablar de la prescripción, hay en su 
proyecto dos regulaciones de procedimiento sanciona
dor, pues amplía los plazos de prescripción de las in
fracciones administrativas por incumplimiento de las 
nO!'mas de este proyecto a tres años para las faltas leves, 
a cinco para las graves y a siete para las muy graves; esto 
es excesivo dentro de lo que es nuestro ordenamiento 
jurídico, en donde la prescripción, por ejemplo de las 
faltas, es de un mes, de dos meses, de seis meses, pero, 
tres años ... , vamos, una novedad completamente abusiva 
para la seguridad jurídica de los administrados. 

¿Qué otras cuestiones tiene usted aquí como nove
dosas? a lo que son ustedes muy dados, los socialistas, a 
la complicación de la gestión administrativa y a la crea
ción de órganos, de forma que usted propone, y además 
es una de las disposiciones finales de la ley, la creación 
de una figura nueva dentro de esta comunidad, que es el 
defensor del menor, y también el Instituto balear de 
atención a la infancia y a la adolescencia, es decir, segui
mos creando más estructura administrativa cuando , en 
nuestra opinión, eso no es necesario, y además, eso 
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podría ser objeto de otros proyectos, pero no de una en
mienda a la totalidad a los presentados por el Gobierno. 

¿Qué otras cuestiones originales contiene este proyecto? 
en el régimen sancionador, yo le vaya poner un ejemplo que 
es realmente ejemplar de lo que han hecho. Si usted coge el 
artículo 37 de su proyecto se encuentra con que, al hablar 
de la publicidad en donde estén implicados los menores, -lo 
quiero reflejar fielmente, tal como lo dice. porque es sinto
mático de una seri~ de actuaciones que exigen una explica
ción exhaustiva de lo que quieren decir los contenidos de este 
texto-, se refiere a la publicidad efectuada por menores, dice 
en el apartado b) del número 1 que "no se permitirá la utili
zación de menores para el anuncio de bebidas ... ", no, per
dón. el a): "Toda escenificación publicitaria en la que partici
pen menores habrá de evitar mensajes que inciten al consu
mo compulsivo." Bien. usted sahdl lo que es consumo com
pulsivo. yo no lo sé. Pero no e, ,implemente esto: cuando 
usted se remite a las normas que definen el régimen sancio
nador . resulta que el con'iUIllO cOlllpuhivo. la infr;¡cción a 
esta norma. a este princil'io de 1;1 puhliciclad por menores 
con consumo compulsi vo. 'ie ulIhicler:1 taita grave: bueno. y 
luego no hay una enumer:lcit)n tk f:lll:l~ muv graves. se dice 
que son faltas muy graH''i 1:1 1 clncidencia en las elefinidas 
como faltas graves o bien en :ltcnCilln ;1 los perjuicios que se 
haya ocasionaelo -empleo Otl'tl, tei'lllino<;-. a los eI,úíos o las 
reparaciones que sean pO'iible, n impmibles de los menores. 
y entonces, ¿a dónde q u iel (l 11eg.:11 :VO cun esto:. ¿.cuál es el 
importe de la multa que se 1'11:1 como sanción: Pues nada 
menos que ele 5 a 100 millone,> ele peset:ls. es decir, por una 
indeterminación tal en un hecho que administrativamente lo 
tendrá que determinar alguien. quien ha hecho escenificación 
que impulse o compulse al consumo por parte de los meno
res. esa definición supondrá que puede cargarle a una perso
na, por ser reincidente en esta materia o porque ha ocasiona
do un perjuicio que se considere irreparable para el menor, 
hasta 100 millones de pesetas. 

Luego introduce usted también como novedad otra cosa 
curiosa. Estab lece que el importe de estas multas -lo dijo 
aquí- se aplicar ía a programas sociales. Esta usted modifi
cando, violentando la Ley general presupuestaria, los ingresos 
del Estado. además de los impuestos, dé los recursos del 
tesoro y demás, en último lugar figuran las multas,y las 
multas no tienen una aplicación concreta y determinada, 
luego usted, fiscalmente y presupuestariamente, ya ha inven
tado una nueva modalidad. la de la multa con un destino en 
cuanto a su aplicación presupuestaria; esto, como usted com
prenderá, no sé si es posible o no. pero indudablemente 
tendría que ser objeto de una serie de debates para determi
nar si esos asesores que de manera tan acertada, según usted, 
le informan y orientan en la redacción de sus proyectos y en 
la crítica de los emanados del Gobierno, pues están de 
acuerdo con estas novedades de tipo legal. 

Otra de las cuestiones que plantea su texto alternativo es 
todo lo referente a esos criterios de principio, incluso de 
carácter ideológico, en los que inciden, porque. claro, por 
ejemplo. en el artículo segundo. cuando habla de principios 

de actuación, en el e), dice: "Garantizar el carácter 
eminentemente educativo de cuantas medidas seadopten 
-está hablando ya usted de una competencia que no es 
la que corresponde a los proyectos del Gobierno- para 
que, partiendo de la individualidad del menor, se procu
re su socialización" . También tendrá que explicarnos 
usted cómo se socializa al menor, no sé si es un medio 
de producción, de manera que tendrá que explicarnos 
esto, le emplazo a ello. 

¿Qué otras cosas son pintorescas en este proyecto? 
Mire usted, para terminar me voy a referir al hecho de 
que cuando usted incide en las materias que son compe
tencia de los tribunales de justicia, en relación con las 
condiciones exigidas para la adopción. se establecen por 
parte del proyecto una serie de exigencias previas en 
cuanto a los candidatos a esas adopciones. y usted com
prenderá que no es una materia que regule los proyectos 
elel Gobierno. porque queela fuera de su ámbito. est~n 
reducidos concreta y escuetamente a las cuestiones que 
se derivan ele las competencias que ( ... ) en el tribunal. 
Por ejemplo. cuanelo dice usted en estas exigencias esta 
cosa tan curiosa:"Valoración ele los solicitantes ". en uno 
ele los apartaelos elice que" ha ele valorarse en caso el e 
existir esterilidael en la pareja o que la existencia ele esta 
circunstancia no interfiriese o no interfiera en la posible 
acogida o adopción ". -

Estas son cosas, C0l110 usted comprenderá. ele un 
alcance que no comprendemos los que leemos el proyec
to porque posiblemente las claves ele las que usted se 
valió cuando hizo la redacción de este texto alternativo, 
ele esta enmienda a la totalidad, tenía algunas cosas en 
la cabeza que aquí no se han expresado. espero que en 
su próxima intervención nos las aclare. o posiblemente 
en el terreno de las enmiendas parciales, porque, claro, 
nosotros no vamos a darle acogida a este proyecto, como 
usted comprenderá. porque se ha excedido de aquello a 
lo que, de una manera estatutaria, tenemos nosotros 
capacidad i competencia para regular. Se ha excedido 
usted en su proyecto , es un proyecto encomiable, por el 
esfuerzo que se realizó, ya que es amplísimo, pero, 
efectivamente, no cumple los objetivos que pretende el 
Gobierno, que no son nada más que ordenar la guarda 
y tutela de los menores y establecer los mecanismos de 
aplicación de las medidas peritadas por un tribunal de 
justicia que se han c1e aplicar a los menores. Gracias por 
su atención. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. MartÍnez de Dios. 

En torn de replica, té la paraula el Sr. Tejero. 

EL SR. TEJERO 1 ISLA: 

Gracies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. en 
primer 1I0c. vull clonar les gnlcies al Sr. Cosme Vidal, 
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encara que sigui en termes unipersonals. No entenc ni he 
entes massa mai alIó que és abstenció positiva. En qualsevol 
cas, li agraesc les seves paraules. 

Vull agrair també especialment al Grup PSM i EEM el 
suport, perque crec que realment ho han lIegit amb un espe
rit positiu, encara que no es pugui mesurar l'esperit, com 
diria el Sr. MartÍnez de Dios. Han vist, o l'han entes, l'espe
rit d'aquesta proposició en el sentit que jo l'entenc. 

Intentaré repetir-ho, si cal. He dit que és rellevant, per
que entenem que és un marc general que estableix i que 
amplia tata l'aportació que s'havia fet fins ara al Govern. És 
integral, és perfectible, ha hem die no hem dit en cap mo
ment que sigui la panacea, ni de molt. És descentralitzador 
i en preveu, d'alguna manera, el finan¡;ament. Hi ha coses 
que nosaltres creim que eren suficientment importants i de 
les quals s'havia de parlar. De tates maneres, agraesc en nom 
del Grup Socialista i en el meu propi al Grup PSM i EEM 
el seu supon. 

Respecto al Sr. MartÍnez de Dios, le agradezco dos cosas, 
por este orden. al parecer es el único que se lo ha leído de 
su grupo. incluida la consellera, lo que empiezo a duda es si 
lo comprende o no, usted mismo lo ha dicho. No sé si com
Pl'ende o no comprende la lectura del texto. En tercer lugar, 
y por último. le agradezco el tono, ya que no es habitual, se 
lo agradezco sinceramente; irían mejor las cosas si esto fuese 
más frecuente . 

Lo que está claro es que ha hecho una serie de puntuali
zaciones que intentaré explicarle en la medida en que me dé 
tiempo, y en todo caso, como usted ha dicho, si ha lugar. 
hablaremos en otros momentos, en comisión o en ponencia. 

Usted habla de que hace un examen comparativo. El 
examen comparativo no se aguanta, y se lo digo, por el ejem
plo que le he dicho, es como si de un edificio de veintiocho 
pisos, ustedes presentan dos y les faltan los veintiséis de 
abajo, así de claro, no se aguanta el examen comparativo. Lo 
que hemos pretendido nosotros es ampliarlo. Evidentemente 
creemos, y en este debate también se podría entrar, creo que 
sería interesante, es un debate jurídico en el que yo no 
entraré, usted es más especialista que yo en este aspecto, en 
si estas leyes se podrían desarrollar por órdenes o por decre
tos en lugar de por leyes, pero ése no es el debate, el debate 
de ahora ~ismo es una enmienda a la totalidad con texto 
alternativo articulado, y amplio, que el Grupo Parlamentario 
Socialista ha presentado. 

Lo que me gustaría es que se pusieran de acuerdo usted 
y la consellera. La consellera, en un momento determinado, 
me dice que no regula, pero que regulo demasiado. Usted me 
dice que por un lado no regulo y que por otro, regulo. A ver 
si nos aclaramos, ¿regula o no regula el proyecto de ley? La 
verdad es que se contradicen en sus propios términos. 

Cuando usted pregunta si el texto mejora, le digo sincera
mente que creo que mejora, y no he rechazado en ningún 

momento los textos presentados, porque no es ése el 
tema del debate de hoy, Sr. Martínez de Dios, no es ése 
el tema de debate de hoy, el tema de debate de hoyes la 
alternativa. Cuando debatamos los proyectos de ley que 
no se han tomado, porque los ha presentado el Gobierno 
a consideración,entonces sí que entraremos en esos 
proyectos de ley, pero hoy hablamos del proyecto de ley 
alternativo. 

Cuando habla de sanciones y de prescripción de 
faltas, es un tema específico, pero no lo ha entendido o 
no se lo ha leído bien. Siento repetirle que no se lo ha 
leído bien. Habla de que la estructura es excesiva. El 
número de articulado mayor o menor en lo de excesivo, 
pues bueno, según cuando se aplica que es excesivo, 
según cuando, no. 

Cuando usted habla del consumo compulsivo, lo que 
es consumo compulsivo está perfectamente definido en 
los diccionarios, si no. que su compañera de dos escaños 
más a su izquierda se lo explique. En cualquier caso, es 
fácil de entender. 

y cuando habla de que intentamos forzar la Ley 
general presupuestaria. le digo rotundamente que no, 
fundamentalmente, a mi modo de e.ntender, si ánimo de 
pontificar, porque los ingresos que se realizan por san
ciones nunca son fi nalistas, fu ndamentalmente por esto, 
y no entraré en un debate de este tipo. porque aquÍ lo 
que venimos a debatir es un marco general de una ley. 
En el análisis de los capítulos cinco y seis, en su mo
mento, si ha lugar, entraré, pero evidentemente, cuando 
un edificio, aparentemente o con intención de estar 
medianamente bien construido, no' digo perfectamente 
construido, en ningún momento lo he dicho. se empieza 
a mirar por el ladrillo del tercer piso de la cuarta planta 
o el final de la antena de no sé qué, me parece un aná
lisis cuando menos que no esperaba de una persona su
puestamente rigurosa y me ha dado la impresión de que 
su punto de mira, que sería una expresión muy suya, 
está desviado y muy bajo. Muchas gracias. 

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

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Tejero. 

Intervencions en contrareplica? Sr. MartÍnez de 
Dios, té la paraula. 

EL SR. MARTÍNEZ I DE DIOS: 

Sr. Tejero, vamos a ver si aclaramos algunas cosas. en 
el debate, yo expongo las opiniones que a mi juicio me 
merecen el proyecto que examino; por lo tanto, ustedes, 
que son tan aficionados a dar consejos, muy bien, se le 
escucha, pero no se atiende su consejo. 
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'.,., Yo suelo emplear el tono que corresponde a mi interlo-
cutor, porque ustedes, que son tan aficionados a poner los 
ejemplos de los gatos, a mi, si me pasan la mano por el lomo 
a favor de pelo, soy suave, pero como vaya a contrapelo, saco 

las uñas. 

r. Sr. Tejero, yo, a pesar de que usted no lo quiera recono-
cer, he intervenido aquÍ en positivo. No puedo actuar desde 
la pura abstracción. Su proyecto, para mi, que merece todos 
los respetos como tr~bajo, necesariamente, en mi condición 
de diputado, y en este caso representando a mi grupo, lo 
tengo que analizar a la vista de los proyectos que presenta el 
Gobierno, porque mi rigurosidad me exige que, si en su 
proyecto hubiese elementos estimables, tenga usted por segu
ro que hubiesen sido atendidos. como tenemos por costum
bre, lo que pasa es que estamos tratando ele regular situacio
nes que nos vienen dadas en virtuel ele conferencias transferi
das . No nos movemos única y exclusivamente en el terreno 
de la elucubración, de la entelellui:1 y ele la simple demagogia 
que supone dedicarse a articul:lr texto, leg,lles ele principios 
que luego no tienen ningullil \ irtuillicl:lcl en la práctica. 

Sr. Tejero, espero que el1 COllli<,illll ustedes nos presenten 
las suficientes alternativas al texll1 IJI esentaclo por el Gobier
no que permitan mejorar illgul1L1' ele lo~ aspectos que en el 
mismo se regulan. lo cUZlI e~ lógiCO \ natural. Lo que yo no 
puedo hacer en ningún 1ll0mel~LO e<:' considerar que u.n pro
yecto articulado en base a uno, el iterim puramente elitistas, 
porque así ha dado la impresión. de que usted ha presentado 
el proyecto con criterios puramente elitistas, deba de primar 
sobre unos proyectos conCl"etos. reales. ele normas positivas 
que tratan de resolver situaciones que tiene Iluestra sociedad, 

y vaya decirle una cosa IllÚS, y lo digo ele forma que 
usted y toda la cámara me entenderán, que el legislador 
tenga que regular estas situaciones, porque si viviésemos en 
una sociedad mucho más sana. mucho más tolerante y mu
cho más preocupada por la defensa del menor y de la tutela 
real de sus derechos, posiblemente muchas de estas normas 
complementarias no serían necesarias. Gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. MartÍnez de Dios. 

Acabat el debat, passarem a la votació de les esmenes. 
Votarem en primer 1I0c I 'esmena 330/95, presentada al Pro
jecte de lIei 5367. 

Senyores i senyors diputats que voten a favor de I'esmena 
a la totalitat, es valen posar drets, per favor? Gracies, poden 
seure. 

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

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? 

25 vots a favor, 29 en contra, 5 abstencions. En conse
qüencia, queda rebutjada I'esmena de totalitat 330. 

Passam ara a la votació de I'esmena de totalitat amb 
text alternatiu número 331 al Projecte de lIei 5368. 

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

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

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? 

25 vots a favor, 29 en contra, 5 abstencions. En con
seqüencia, queda rebutjada també I'esmena a la totalitat 
amb text alternatiu número 331 al Projecte 5368. 

IV.1) RCE núm. 166/95, presentada pel Crup ParIa
mentari PP-UM. relativa a creació d'una comissió no 
permanent d'investigació amb l'objecte d'investigar el 
finan<;ament i l'endeutament deIs partits poIítics. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam al quart punt ele I'ordre elel clia. que té per 
objecte el debat relatiu a creació de comissions no pel'
mZlnents eI'investigació. Comen~arel11, en primer Iloc, 
per la 166, presentacla pel Grup Parlamentari PP-Utvl, 
relativa a creació eI'una comissió eI'investigació amb 
I'objecte el'investigar el finan¡;3ment i I'endeutament 
elels partits polítics. Té la paraula, en nom del grup 
presentant, el diputat Sr. Jaén i Palacios. 

EL SR. JAÉN 1 PALACIOS: 

Muchas gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores 
diputados. Nuestro grupo solicita hoy una comisión ele 
investigación, y lo hace al amparo de lo que marca el 
Reglamento, en concreto del articulo 51, y tiene por 
objeto la investigación de la financiación y el endeuda
miento de los partidos políticos que han concurrido a 
las elecciones autonómicas en estas islas, en esta comu
nidad autónoma, y surge de inmediato, una vez que 
hemos hablado de su objeto, si esta cámara tiene facul
tades para abordar el tema en cuestión; otra de las pre
guntas es por qué se solicita la creación de esta comi
sión no permanente con esa finalidad. 

La respuesta a la primera pregunta es que sí, es 
afirmativa, como después veremos. Y en lo que toca a 
la segunda -por qué la solicitamos-, más adelante expli
caremos cuáles son las razones que asisten a nuestra 
petición. 

Vayamos pues, en primer lugar, al aspecto competen
cia!. La pregunta que hacíamos antes: ¿Es competente 
este parlamento para crear esta comisión de investiga
ción en esas materias, financiación y endeudamiento de 
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los partidos políticos? El artículo 51 del Reglamento que 
antes citaba determina quienes están facultados para solicitar 
su reación, explicita también a qué órgan compete su 
aprobación y de limita, pero de una forma muy genera l, e l 
ámbi to ele su objeto, y dice textualmente "cualquier asunto 
de interés público dentro del ámbito comp tencíal de la 
C l11unidad Autónoma". Por tanto, ex iste una legitimación 
clara para hacer e a petición y queda por dilu idar i 1I 

objet, . decir el endeu lamiento y la financiación de lo 
pa rtidos político , es un as unto de interés pllblico. ¿ re 11 

u eñoría. qu la financiación y e l ndeudamiento de I 
partido político es ele interé público o por el contra ri o. 
pien an que lal ma ler ia no tien esa limensión? A mi ent n
el r -a l e n ender le mi grupo- , no había ni ha y un atisbo de 
duda en la cuestión 

Existe un informe jurídico, en cuyo contenido no entra
mos. pero sí que desde el Grupo Socialista se solicita aseso
ramiento jurídico en un escrito que yo interpreto ya corno 
un intento de buscar una inadecuación de nuestra propuesta 
por la vía del aspecto formal. en mi opinión. ese escrito no 
encierra sino un pánico del Grupo Socialista a que sean 
conocidas sus cuentas. las cuentas e1el PSIB-PSO E. su endeu 
damiento y su financiación. y después ve remos por qué. 

on inele p ndenci<l le l conl ' ni I el I inrorme juríelico le 
referencia. que d 'con emo, p r uc e un inr rme hecho 
a I l.ici · n de un miembro de e la cámara. n pu el nega rse 
que e lamo an te un asuntO de inl ré públi o. o el' que 

o 11<l li lo puede negar, y ta l a firma ión e de ' prende ó l 
ha ien lo una c.omparaci ' 11 con la e mi ión creacla e n e l 
Congreso de los Diputados a fin de analizar la trama organi
zada de financiación irregular, presuntamente irregular, a 
pesar de que hay evidencias muy claras, del Partido Socialista 
a través de las empresas Filesa, Malesa i Time Export. 

¿Pero cómo no puede ser de interés público en esta co-
munidad autónoma?, ¿cómo no lo puede ser, si los partidos 

a político rec iben por la vía ele los prop ios grupo parlamen -
C larj una 'lsig nación cada mes? y especial men te se ubvel' -
c cionan escalios y númer ele votos, a un millón de peseta e l 
s e cailo y él 37'50 e l voto, y ele ese dinero público hay que 
e resp nder , evidentemen te in perjuicio de la fiscalización que 
s e l Tribuna l de uentas ti en a tribuida en func ión el la Ley 
ti orgánica 3/87. 
d 
a Yo no deseo, por otra parte, finalizar esta primera inter-
S vención -esta introducción, incluso- sin hacer una reflexión 

sobre e l tema de la finaneiación de los partidos político, y 
en concre to no parece que es muy mejorable, que sería 

y preci o revisar esas norma, que las ubvenciones no condi-
n cionadas que se aplican a l funcionamiento debieran uprimir-
d se, que es conveniente incentivar la financiación privada e 
si inc! uso co nsidera r que las donacione y las cuotas de los 
VI miütantes puedan desgravar, y como no, porque es una refle

xión genera l que los gasto electorales disminuyan con medi 
da qu se implanten . Yo no creo que ea el único que pensa -

m mo esto, creo que el r. Vidal inclu o lo ha declarado públi
camente. 

Pero vayamos al tema de la comisión de investiga
ción, que es lo que nos ocupa. 

Sr. Vidal, no le hago ninguna atribución de nada mal, 
sino que justamente compartimos un juicio y una misma 
opinión en este tema. 

Yo creo, por tanto, que resuelta esa adecuación par
lamentaria, vamos a la segunda pregunta: ¿Por qué una 
comisión de esas característica? Dijimos hace tiempo 
que una comisión de investigación se caracterizaba sobre 
todo por su alcance, y la definíamos sobre todo como 
un órgano encargado del examen de unos hechos al 
objeto de determinar si existían responsabilidades de 
carácter político. Se desprendía, por tanto. de esa defi
nición. una cosa esencial, que existan hechos que sean 
necesarios investigar y que. por lo tanto, esos hechos 
tengan una cierta entidad. ¿Y qué hechos aducimos 
nosotl"Os e n este momento? En primer lugar . la denuncia 
de financiación irregular formulada en la prensa contra 
el Partido Socialista desde el año 91 hasta el allo 94 de 
forma continuada. en noticias, ( .. ) en detalle. y también 
contra el Partido Popular. 1l1~S reciente . por ambas 
partidos. en segundo término . las informaciones en los 
medios de comunicación sobre el nivel de endeudamien-

oto etel PSO E . los orígenes de esa deuda . informaciones 
qu e. si no son falsas. 'entrañan gravísilllas irregularida
des o presuntas ilegalidad . 

Y un repaso a la hemeroteca, para refrescar la me
moria , porque veo que hay amnesia en los bancos de la 
izquierda, van desde los siguientes titulares: "El escánda
lo de sociedades vinculadas al PSOE llega a Mallorca ", 
al10 91, mes de mayo, Baleares; liLa financiación del 
PSOE en Mallorca l' , Última hora, mismo año, un mes 
después; "Líderes regionales del PSOE presionaron 
para captar fondos", Baleares, 8 de junio del 91; una 
semana más tarde. el Sr. Calatayud relaciona al secreta
rio general con Viajes Ceres; "El escándalo de la finan
ciación del PSOE alcanza a Ibiza". Diario de Ibiza. 27 
de junio del 91: "Una juez embarga las asignaciones de 
todos los diputados -de todos ustedes- del PSOE en el 
Parlamento". porque no pagan, claro, los embargaron 
por eso. Son noticias, yo no entro en la valoración, yo 
no sé si son verdad o no. simplemente me limito a hacer 
una lectura de titular:es. "Una caja de ahorros quiere 
subastar la sede del PSOE en Baleares", El paú; liSa 
Nostra reclama 13 millones", que eran suyos, no eran de 
ustedes; 11 Bancarrota del PSOE en Baleares ", Diario de 
Mallorca; "Federación balear del PSOE admite una 
deuda actual de 300 millones ", Diario de Menorca, año 
93; "EI PSOE figura en el registro de morosos por no 
pagar 37 letras por valor de 44 millones"; "El sector 
crítico del PSOE exige auditar las cuentas del partido "; 
etc. En fin, noticias en la prensa local, regional e incluso 
en la nacional. ( ... ) una referencia a por qué pedimos, 
pues por esas noticias que encontramos aquÍ. 

--~----------------------------------------.. 
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.> Pero también, en tercer término, por las referencias del 
Tribunal de Cuentas a ir.regularidades en las pasadas eleccio
nes, de las cuales parece que el PSM era el capdavanlCr, de 
esas irregularidades, incluso su portavoz, el Sr. Sebastia Serra 
-ex-portavoz- ha llegado a decir que "es vergonzoso que el 
PSM presente unas cuentas que son una chapuza", Diario de 
Mallorca, 28 de diciembre, día de los inocentes, del año 93. 

Tales hechos, como hemos visto, a nuestro juicio, tienen 
esa entidad, lo que pasa es que no es normal que desde el 
grupo que da apoyo al Gobierno se presente una iniciativa de 
estas características. Estas iniciativas suelen ser más de la 
oposición, que siempre tiene una tendencia a ese carácter 
inflacionista de crear comisiones, y a nosotros nos parece que 
la oposición, ya se sabe, si de su, votos clependiera, crearía 
comisiones de investigación un Illes sí v otm también. 

Pero vayamos a los hecho~ . En nuesu'o caso. somos mu
cho más modestos, nuestr:1 eleuel:1 e, l11ucho más modesta, al 
parecer. ( . .. ) se nos atribuye. <"011 ,ólo CU:1\1"O millones. com
parado con lo de ustedes, la :1l"lI~acióI1. descle luego. hay 
alíos-Iuz. y esperamos, en la Cllllli,ión tle investigación , con
testar con detalle y con docul11t'nt:lcióil 1;1 ve l'aciclad ele nu es
tras palabras al responder :1 ~u, [11 egul1LIs , 1\;0 est:1I11OS cli,
puestos, nosotros, a toler:11 :llll\:WIllne, de falta ele calidad y 

de transparencia en nue<;tJ ;IS cut'nl:I~. cuanclo esas acusacio
nes se hacen desde la igl111r:lilcl:1. elesde 1:\ m<1la fe, y que 
tienen por objeto sOI<1menle un:1 C05:1. e\:1 COS<1 sólo e el 
desprestigio elel Partido Popul:11 \ ele ,us elirigentes. 

Sr. Presidente, enseguid:1 intentaré aC:1bar, si me conce
de ... 

Esa estrategia, señoras y sellOl"eS diputados, obedece sim
ple y llanamente a una estrategia de carácter preelectoral 
para intentar conseguir abundancia de votos en una cosecha 
que se presenta y se presume bi1stante escasa. 

En resumen, Sr. Presidente, s6íoras y señores diputados, 
a nuestro juicio, es necesario crear esa comisión de investiga
ción para erradicar sospechas infundadas y para someter la 
financiación de los partidos políticos a la claridad y a la 
transparencia, así como para recomendar a todos prudencia 
y austeridad en los gastos electorales, depurar responsabili
dades, si las hubiere, y en definitiva, vamos a solicitar su voto 
de apoyo, y anunciamos, aunque ya presumimos que hay una 
oposición muy clara desde el Grupo Socialista en concreto a 
esta comisión, nuestras propuestas constructivas, comparece
mos con espíritu de colaboración para que la claridad y 
transparencia que la sociedad demanda en estos temas se 
haga de una vez por todas y no permanezca en la oscuridad. 
Gracias, Sr. Presidente, 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Jaén. Pel Grup Parlamentari MIXT. .. , hi ha 
divisió de torn? Té la paraula, en primer Iloc, el Sr. Peralta. 

p 

EL SR. PERALTA I APARICIO: 

Gracies, Sr. President, sen 'lores i senyors diputats. 
Seré molt breu, simplement manifestaré el meu vot 
contrari a aquesta comissió d 'investigació proposada pel 
Grup PP-UM. He de manifestar que ja no és la primera 
comissió d'investigació que es demana en aquest parla
ment, i sempre la meya postura davant d'aquestes comis
sions d'investigació ha estat la mateixa, cree, i ho dic 
sincerament, que el resultat d'aquestes comissions 
d'invstigació no serveix practicament per a res: una altra 
cosa és que el Reglament contempli aquesta possibilitat, 
i em remet als exemples, em remet als resultats ele les 
comissions d'investigació de diferent signe, de diferents 
estuclis, que s'han vengut fent en el parlament de l'Estat, 
en el Congrés deIs Diputats: tots helll vist quin h<1 estat 
el resultat del que han donat de si aquestes comissions. 
Realment, qUi1n hi ha hagut una imervenció juelici<1l, 
quan s'ha arribat al fans de la qüestió en ulla investiga
ció juelici:11. ha estar qU:11l realment s'han pogut acl<1rir 
els temes que es pl<1lltejaven en ;¡questes comissions 
eI'investigació, i ha es tat QU;\11 e ls jlltges, moltes vegades, 
1" l11<1joria eI'elles , jo en diria practicalllent totes . i ens 
hem de rellletre a ls exelllples que élyui en dia són nista 
notícia Celda di" a 1:1 prelllsa. e l, reslIltats eI';¡questes 
investigacions judicials selllpl'e, qUeln s'ha c1€terll1inat 
I'obertura d'ull sUIll;¡ri contra ;¡Igun implicat en :1quests 
afers . ha estat per qi.iestiolls alienes Ilorlllallllellt al que 
s'h" tractat en aquestes cOlllissiollS d'investigació. Per 
tant, COI11 que cree que les cOlllissions d'investigació 
poden tenir un altre, sentit, poden tenir Ull sentit el'elll
prar-les políticament en uns determinats moments, per 
a unes determinacles estrategies o tactiques que es pu
guin fer en c1eterminats instants de la vid<1 parlamentari
a, jo puc compartir o puc veure més o manco bé que, 
des c1'un punt de vist<1 polític, determinat grup demani 
a<;o o no ho demani, sigui elel signe que sigui ; ara, evi
dentment, COI11 que el seu resultat no m'és fiable, no 
crec que hagi estat mai positiu, com he fet altres vega
des , com he dit al principi, votaré en contra de la creaci
ó d'aquesta comissió no permanent d'investigació. Gnl
cies. 

EL SR. PRES1DENT: 

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

EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS: 

Sr. President, sen 'lores i senyors diputats. Efectiva
ment, jo he d'estar d'acord amb el Sr. Jaén i Palacios 
que el finan<;ament i l'endeutament deIs partits polítics, 
i les despeses de les campanyes electorals, és un as
sumpte d'interes público Hi pot haver dubtes sobre 
I'ambit competencial de la Comunitat Autónoma, peró 
vull su posar que som competents per investigar tot aixó, 
pero immediatament a dir aixo, he de dir: Senyores i 
senyors diputats del Partit Popular,vostes han presentat 
un nyap, un vertader nyap, perque resulta que si ara 
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Unió Mallorquina els dóna el vot per a aquesta comlSSlO 
d 'i nvestigació, així com esta plantejada, la lIegiré textual
ment: "amb l'objecte d'investigar el finan<;ament i I'endeu
tament deis partits .polítics", resulta que no es pot investigar 
la coalició PP-UM de les eleccions del 91, perque no és un 
partit , és una coalició, no es pot investigar la coalició Entesa 
de I 'Esquerra de Menorca perque és una coalició, no és un 
partít, no es pot investigar la Federació lndependent d'Eivis
sa i Formentera perque és una federació i no és un partit. 
Per tant, i com que aquí es tracta de posar-hi cortines de 
fum, al punt que ve darrera, jo cree que no val la pena par
lar-ne més, retirin aquesta proposició, tomin-Ia a passar pel 
registre i hi posin "partits polítics, coalicions o federacions" 
i tal vegada tendran el nostre suport, tal vegada, pero amb 
aquest nyap no el tendran, perque jo vuJ1 que el meu partit 
sigui investigat també, no vull que en quedi fora, .ia sé que 
UIM, el partit pel qual m'hi vaig presentar, sí que ho pot 
ser, pero vull que les despeses electorals de la coaJició PP
UM COI11 el e I 'Entesa ele J 'Esquerra ele Menorca, CO I11 ele la 
Feeleració Inelepenelent eI 'E ivissa i Formentera. puguin se r 
investigaeles, no vulJ que només puguin ser investigats el 
Partit Socialista. el PSM i Unió Independent ele Mallorca. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Pascual. Pel G rup PSM i EEM, Sr . Sampo l, 
té la paraula. 

EL SR. SAMPOL 1 MAS: 

Sr. President, senyores i senyors diputats. La situació 
economica i d'endeutament del PSM de Menorca i del PSM
Nacionalistes el e Mallorca és la següent: 

Actualment, el PSM de Menorca no esta en situació d'en
de utament, no te cap credit, no té cap préstec, tampoc no en 
va contreure a les eleccions autonomiques. 

Per part del PSM-Nacionalistes de Mallorca, per a les 
eleccions de 1991, va concertar un préstec de 12 milions de 
pes se tes dia 27 de mar<; del 91, avalat per trenta-tres perso
nes militants del PSM mancomunats a parts iguals, amb la 
caixa d 'estalvis Sa Nostra, a un interes inicial del 16%, que 
després es va rebaixar a l 13'5%, ja es ta cancel ·lat. Com a 
conseqüencia de la norma tiva que regu lava les subvencions 
al mail~llg electoral, a les tramese ' electorals, el consell polí
tic va acordar una mesura f\r ri cada i so l' li cita un a ltre prés
tec per fer front a un mailing electora l, ja que era subvencio
nal; la condició perque e'n pogués cobrar la subvenció era 
que s ' havia d'accedir a més del 50% deis municipis de més 
de 10.000 habitants, sign ificava apostar per entrar en I'A
juntament de Palma, cosa que va succeir; aquest segon prés
tec va ser de set milions de pessetes, avalat per quatre perso
nes, els quatre primers candidats de la candidatura a les 
autonomiques, també amb la caixa d'estaJvis Sa Nostra , al 
16%, tenia el venciment dia 30 de juny del 92, esta can
cel ·lat. 

Per a les eleccions general s de 1993, varem concertar 
un préstec de set milions de pessetes, també amb la 
caixa d'estalvis Sa Nostra, a un inten~s del 14%, té un 
venciment dia 30 de juny de 1997, i en aguest moment 
esta pendent d'amortitzar 4.850.000 pessetes, esta avalat 
per vint avaladors mancomunats militants del PSM
Nacionalistes de Mallorca. 

Els dos partits -PSM de Menorca i PSM de Mallorca
es financen amb les quotes deis militants; quotes extraor
dinaries pe r a campanyes electorals; cotitzacions deis 
carrecs públics, segons els estatuts del PSM-Nacionalis
tes de Mallorca, els carrecs públics hi han d'ingressar el 
50% de les se ves remuneracions institucionals, si bé els 
casos de dedicació exclusiva o parcial s 'analitzen per 
separat; també hi ha assignacions institucionals als grups 
deis ajuntaments , deis consells i elel Parlament , les quals 
s 'utilitzen per a aquesta finalitat; les subvencions electo
rals eleterminades per la lIei, una vegada .iustificada la 
eles pesa corresponent, i alu'es com donacions, lo teries , 
COSCl que pot ser que no sigui molt legal, pero fem loteri
es de NClelal, bons. etc, 

Respecte de la subvenció electoral cOITesponent a les 
autonomiques i locals el e 1991, el Tribunal de COlllptes 
hi detecta un a se rie eI'anomalies·. Sr. Jaén, no eI'iregula
ritats, Clixo ele les irregulClritClts ho ha dit voste. d'anoma
lies: en tot cas, encara que fossin irregularitats, trobaren 
amb la documentació justificativa ele la elespesa realitza
ela pel PSM-N acionalistes de Mallorca, si no s'acreditava 
suficientment la despesa, el perjudicat era el PSM-Naci
onalistes ele Mallorca, que no hauria percebut la subven
ció als partits polítics per a eleSI?eSeS electorals. La més 
important el 'aquestes anomalies, o irregularitats, com en 
vulgui dir el Sr. Jaé n, consistia en uns pagaments a 
particulars en els quals no s'havien practicades retenci
ons per al IRPF. En la solució ele eleficiencies, hi varem 
al'legar que aquests pagaments corresponien a estudiants 
i a membres de dos agrupaments d'escoltes, els quals 
varen elestinar les seves percepcions economiques a les 
activitats del seu grup; les remuneracions foren en con
cepte de distribució de la documentació electoral. Va
rem optar per aquest metode, bastant més car que Cor
reus, perque havíem tengut una experiencia molt nega
tiva a les eleccions anteriors, ens havien quedat bastants 
sacs de documentació electoral dins el servei de Correus; 
així, varem fer aquesta doble funció, per una part, 
garantir que les trameses electorais arribassin a domicili, 
i per I'atra, creim que ajudarem un poc a aquests agru
paments. Naturalment hi havia altres deficiencies me
nors que també foren solucionades; em pare ix que va 
quedar pendent una factura d'un bar, que no duia IV A, 
aixo va ser tot el que no ens va pagar el Tribunal de 
Comptes. La certificació del Tribunal de Comptes ens 
remet tota la subvenció que es va percebre; si no ho 
haguéssim justificat, nosaltres haurÍem estat els perjudi
cats i no haurÍem cobrat. Hem de fer constar que no 
superarem ni de molt la despesa maxima autoritzada 
per a les dues campanyes, local i autonomica, del 91, 
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que era de 44.182.000 pessetes, la despesa realitzada fou 
oficialment de 18.053.000 pessetes, si bé hem de reconeixer 
que algunes despeses realitzades per les candidatures munici
pals no s'han comptabilitzades, són de difícil comptabilitza
ció, pero crec que en tota no sumarien més d'un milió de 

pessetes. 

Quant a les eleccions europees de 1994. el PSM de Me
norca no s'hi presenta, mentre que el PSM-Nacionalistes de 
Mallorca ho va fer eq coalició amb Unitat del Poble Valencia 
i Convergencia i Unió. Com és preceptiu. totes les despeses 
es realitzaren mitjan<;ant una caixa única de la coalició. L'a
portació del PSM a la campanya fou un poc superior als dos 
milions de pessetes, mentre que el total gastat a les Illes 
Balears fou de 15 mil ions de pessetes. 

Aquesta és la nostra situ<lció ecOnOmiGl i eI'endeutament 
i les fonts de finan<;ament eleh no<;tI'es respectius partits a 
Mallorca i a Menorca. Naturalll1enl. ,i es crea la comissió 
d 'investigació. h i <1 porta re 111 lOl:1 la elocul1lenlació justificati
V<I. Almateix temps, oferil1l le, no'itre~ decl<ll acions inelivielu
als de c<lda diputat per lRPF: LI'illlpmt ele patrimoni, no he 
pensat a elemanar als compan\, \1 en fcien. jo particularmenl 
no en f<lig . 

Dit aixo, afegirem que 110 tcnilll incllnvenienl que es cre'! 
un<l comissió el'investigació 1r.11IJillenl:ll·i:1 per inve~tigar els 
partits polítics, pero hamícm elt.' Llelimit:lr molt bé les seves 
<ltribucions, marcar unes regle, de joc cl<lres i iguals per a 
tots, cosa que no garanleix la PI opost<l elel Partit Popular, ho 
ha dit el Sr . Pascual -fecler<lciom. coalicions-: llavors. anys 
que hem eI'investigar, eles ele quan·.', ens hem ele remuntar al 
83?: composició ele la comissió c1'invetigació, presielencia de 
la comissió d'investigació; quines conclusiolls n'ha de treme, 
i els posaria com un exemple I'acord que va prendre el Con
grés de Diputats, en el qual es delimitava clarament que eren 
partits polítics i coalicions electorals amb representació 
parlamentaria, o hem el 'in vestig<lr 10ts els pa rtits que varen 
concórrer a les eleccions? No sé si el paRE també hi era, el 
CDS, Els Verels, Esquerra Unida, grups que no són presents 
en la cambra, també se'ls ha d'investigar? Són coses que s'hi 
han ele posar, quan s'envia una pro posta a un parlament. 
S'acorda també que els informes es debatrien posteriorment 
en el pie de la cambra. 

D'altra banda, crec que els hem resumit tan l'endeuta
ment com les fonts de finan<;ament, els quals crec que po
dem justificar fins a la darrera pesseta. Som dos partits cir
cumscrits a Mallorca i a Menorca, pero. i el Partit Popular i 
el PSOE, hi podran aportar la mateixa documentació?, po
den especificar i justificar clarament com s'han gastat, i que 
s'hi han gastat, en les campanyes electorals a les Illes Bale
ars? Ha dubtam. Saben exactament que va gastar el seu partit 
en tanques publicitaries contractades des de Madrid, anuncis 
de premsa i radio contractats des de Madrid, paperetes elec
torals, sobres, carteIls i tant d 'altre material que es distribueix 
en campanya electoral que no es contracta ni s'adquireix des 
de les IlIes Balears?, poden aportar la documentació acredi
tativa de tates aquestes despeses? No els vengui de nou, per 

tant, si amb un to un poc de broma, pero que avui el 
formalitz, els advertim que si la comissió crida a declarar 
els secretaris de finances deIs partits, no ens conforma
rem que per part del Partit Popular o del PSOE declarin 
els responsables regionals, com en diuen vostes, sinó que 
exigirem els vertaders responsables de finances deIs dos 
partits, i si criden a declarar el nostre secretari general, 
no els capi cap elubte que cridarem a declarar els seus 
secretaris generals o els seus presidents a nivelJ d 'Estat. 
No pretenem amb aquestes exigencies entorpir o dificul
tar els treballs de la comissió, sinó que exigim un tracta
ment igual per a tots -o tots moros o tots cristians. 

1 acab, Sr. President. 

U na altra qüestió, crec que més de fons, crec que 
hem d'anar a la soca, és si aquesta comissió d'investiga
ció servinl per investigar el vertader Illotiu que provoca 
la cliscussió cI·avui. No oblidin que aquest elebat no esta 
provocat per l<i denúncia pública cI'irregularitats en el 
finan<;ament ele tots els partits polítics. sinó per la cle
nLlncia pública en els mitj<lns cle cOlllunicació ele la cons
tatació que el presiclent ele 1<1 COlllunitat Autonoma cle 
les llles Balears va tenir una relació economic<I <1mb les 
empreses Brokerval i Inverbroker, tema que ha suscitilt 
un vertacler escanclol públic ele elimensions estatals. No 
entrarem en el elebat, Sr. Presielent. corresponent ill punt 
següent ele ['orclre elel clia, peró elLibtam que 1<1 cOlllissió 
eI'invetigació, propasada pel grup popular, pugui investi
gar les relacions personals clel Sr. Cañellas amb Broker
val. si com ha dit algú, segons la Constitució i l'Estatut 
d'Autonomia, nOlllés poclem investigar les despeses cor
responents a les eleccions autonomiques, no creim que 
hi pygui entrar aixo, a dins aquesta comissió d'investiga
ClO. 

Senyores i senyors elel Partit Popular. estam el 'acord 
que es crei' una comissió d'investigació, pero no la que 
vos tes ens proposen, perque, no ens enganin, el vertader 
motiu ele la seva pro posta és crear una cortina de fum 
que tapi ['escandol Brokerval. Vostl~s no estan preocu
pats per la transparencia ele tots els partits polítics ni 
per les seves finances, estan preocupats per la por que es 
transparenti la seva relació amb Brokerval. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Sampol. Pel Grup Parlamentari SOCIA
LISTA, Sr. Pons i Pons, té la paraula. 

EL SR. PONS 1 PONS: 

Sr. President, senyores diputades, senyors diputats. 
Que debatem realment?, que debatem de veritat? La 
proposta del grup parlamentari del Partit Popular plan
teja la creació eI'una comissió d'investigació amb I'objec
te d'investigar -malament va en qüestions de redacció, 
Sr. Jaén- el finan<;ament i l'endeutament deIs partits 
polítics. Oui es creu aixo? Ningú, i manco que ningú, 
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el grup parlamentari del Partit Popular. Redacció infantil, 
pessima exposició o inexistent, i esper que no vulguin rectifi
car-la amb esmenes in voce, in pecLOre o amb salsa de toma
tiga, perque voste ha sortit aquí i ha vengut a dir que la 
proposició del Partit Popular volia dir tal cosa, no, no ho 
diu, així de simple. EIs mals alumnes, quan suspenen, diuen 
al professor: "A I 'examen diu tal cosa, pero jo hi volia dir tal 
altra", ah, no!, suspes el juny, ves a ca teya, estudia i torna 
el setembre; ido, per a setembre; vostes, senyors del grup 
parlamentari del Partit Popular -dic-, suspesos. Retirin la 
proposició i tornin-Ia a presentar, i que la proxima estigui 
ben redactada i digui senzillament allo que vol dir. 

Aquest paper mal redactat, que haura de ser retirat per 
inviable, si hi hagués sentit comú, que pretén realment? 
Investigar el finan<;ament i I'endeutament deis partits polí
tics') Aixo és el que diu, i jo deman: I de quin país'), i de 
quin estat?, i de quina nació?, i de quina regió?, i de quina 
illa? I més encara, i torn a demanar: J ele quina epoca? De 
la 1 República?, de la Il? de la Restauració?, deIs temps 
actuals') Escoltin, en aquest Parlament hem anat a Bosnia, a 
la guerra elel Golf, només ens falta declarar la guerra als Es
t,lls Units, perque hi hem tractat tota classe ele temes, evi
dentl11ent no exactament competencia d'aquesta colllunitat. 
Per tant , jo tenc certs dubtes que vos tes no estiguin aquí 
Ilan<;ant ves a saber que. Pero evidentlllent no hi ha respos
tao perque tot aixo és una cosa grotesca i absurda. Pero, per 
que realment es presenta aquesta proposició? Els motius els 
sabem tots, no estan escrits, pero els sabem tots, les causes 
estan ben ciares, es resumeixen en una sola paraula: Broker
val, Brokerval, Brokerval. Ho han sentit bé? Brokerval, 
Brokerval, Brokerval. 

A veure, el Molt Hble. Sr. Gabriel Cañellas i Fons, presi
dent de la Comunitat Autonoma de les IIIes Balears, va de
clarar -supos que solemnement, paraula de president- el 31 
d 'agost de 1994 que" ni el partit ni ningú del partit té relació 
amb Brokerval, i personalment, com Gabriel Cañellas, no 
tenc cap relació amb aquests senyors", paraula de president. 
Com veim, ele Brokerval, no n'hi havia res de res, pero, dia 
17 de gener de 1995, els mitjans de comunicació de les IIles 
Balears, i més difícil, Sr. President, de Madrid també, divul
garen que el nostre Molt Hble. era client de Brokerval -ele
mental, Biel, elemental-, perque com diu, o podria dir, el 
corrido: "Cuando Brokervalllegó, LOdos venían preguntando 
dónde se encuentra CañeLLas, que lo venimos buscando", i ja 
tenim el president enganxat a Brokerval, i a les vuit del matí 
del 17 de gener, el matiner Aznar ja li telefonava "a ver qué 
estaba pasando, Gabriel, qué estaba pasando", i el Sr. Caile
llas, tot nerviós degué pensar que havia de tirar una pilota, 
i grossa, afora per entretenir el personal, i la pilota és la que 
debatem ara, el resultat de la qual és aquesta proposició. I de 
I'embolic de Brokerval, aquesta pro posta d'investigar el fi
nan<;ament i I 'endeutament deis partits polítics. No és una 
suposició, ho va dir el Sr. Cañellas, i ben a les ciares: "Que 
a mi m'han trobat enganxat dins Brokerval, ido, ara veuras", 
i com que estava nerviós, va parlar massa i va destapar les 
cartes, amb les seves propies paraules, Sr. President. 

Aquesta propo ició d avui va comen~ar a divulgar- e 
per capítols, ta lmenl un culebrón di, 21 de gener d'en
guany. jusI quatre dies després que troba sim el Sr. 
CañeJla amb les mans din Brokerval. La notícia era -
lIegesc: "Cañellas exige a Triay que aclare las cuentas del 
PSIB en la campaña del 91", no era als partits polítics, 
era al PSIB. "Cañellas estudia solicitar una comisión 
para illvestigar ls cuentas del PSOE" , i com que demanar 
la investigació nome de l comptes del PSOE no queda
va bé, el grup parlamentari del Partít Popular evi
c1enlmenl obedienl opta per una investigació ul1iver a l 
sobre e l fin<ln<;a m nt i I'encleutament deis partit p lí
tics . Aixo és el que diu la proposició. 

Jo crec, Sr. Cañellas, que aquest parlament represen
ta e l poble de les ¡lles Balears, d 'acord amb el que diu 
I'Estatut d'Autonomia. Aixo no es un cafe, ni una tertú
lia, ni un club, és una institució clau del sistema demo
cratic, que té com a finalitat, entre d'altres, controlar 
I'acció del Govern, no tirar pilotes a fora, controlar 
I'acció del Govern. Aixo ele Brokerval és un acte de 
co ntrol elel Govern. Aixo que s'ha intentat c1ur aquí no 
ha és, és una pilota fora , i la presentació eI'aquesta 
pmposta és una burla, una befa i UIl ridícul, i quan li 
hall demanat que hi colllparegui per explicar la seva 
~relaóó alllb Brokerval, Sr. Presiclent -Sr. Cai1ellas-. s' ha 
negat a venir, i ara intenta, amb aquesta proposició , 
tapar la claveguera de Brokerval. Yoste hi esta engan
xat. 

Pero s'han equivocat de cap a peus. Aquestes amena
ces, Sr. Canellas, no espanten ningú. E ns vol espantar , 
si em permet l'expressió, amb una pistoleta d'aigua, ens 
vol fer pot amb un espanta-sogres O amb un morrongo, 
i la veritat, aquí l'esperam, pero amb una comissió 
d 'investigació de veritat, no intenti amagar la relació 
amb Brokerval amb maniobres de confusió j de distrac
ció. 

Les des peses de la campanya electoral de les eleccions 
autonomiques de 26 de maig de 1991 de tots els partits, 
coalicions i federacions avui representades en aquesta 
cambra varen ser remeses i fiscalitzades pels tribunals de 
comptes, que en va emetre un informe-declaració, publi
cat en el Boletín Oficial de las Cortes Generals de 13 de 
gener de 1994, número 11, pagines 119, 133, i signat -
aquest informe- no pe'¡- un socialista, pel president Adol
fo Carretero Pérez, i hi trobaran les despeses electorals 
del Partit Popular-Unió Mallorquina, del Partit Socialis
ta Obrer Espanyol, del Partit Socialista de Mallorca
Nacionalistes de Mallorca, de l'entesa de I'Esquerra de 
Menorca, d'Unió lndependent de Mallorca i fins i tot 
del Centre Democratic i social. 

Quan duguin, senyors del Partit Popular, a aquesta 
cambra una proposició viable, la debatrem i I'estudia
rem, avui hi han dut, com diu el Sr. President molt 
gdficament, 11 un paper com mentre ", mal redactat i 
totalment inviable, és la darrera mostra, per ara, de la 
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degradació que pot sofrir, si no I 'aturam, aquest parlament. 
Des de 1983, el Sr. Cañellas ha vist el Parlament com una 
molestia per governar al seu gust i gana. Quan ha aconseguit 
una majoria estable, es dedica a tractar aquesta cambra com 
una propietat personal, com una possessioneta. Mentre José 
María Aznar en el seu lIibre España, la segunda transición 
diu que vol "recuperar el parlamcnlO" i exigeix la presencia 
i la participació de Felipe González en els debats parlamen
taris, aquí el Sr. Cañellas no compareix ni per Brokerval, i 
en Iloc de compareixer-hi, propasa, a través del seu grup 
naturalment, la creació d 'una comissió totalment fantasma. 

Senyores i senyors diputats, no admetem que el Parlament 
-no ha admetrem mai- de les Jlles Sale<1rs deixi de ser el que 
ha de ser. la institució que controla el Govern i que es con
verte ixi en un abocador on un president acor ral at pels es
candols, recordem-Ios: Zeus i Torcal, celia Mondragó, Can 
Salas, Son Sossec, Srokerval \. /U ({lit' le rondaré. morena, 
intenti amagar les seves misel ie~ . El ParlaJl1ent no és 1<1 
c1aveguera del Govern . Molte~ gl ;'Ici es. 

(Aplal/dil1lC'lll ) 

EL SR. PRESIDENT. 

Gracies, Sr. Pons. 

En 101'11 de replic<l, Sr. Jaén I [,:\I :\cios. té la paraula. 

EL SR. JAÉN 1 PALACIO~ . 

Muchas graci<ls, Sr. Preside nte . ~o ha habido sorpresa, 
todo se está consumando como esper~b<lmos. Yo creo qu e a 
ustedes -lo digo con todos los respetos . Sr. Pons-, a los socia: 
listas , siempre se les sue le aplilLldir cuando formulan las 
cuestiones de carácter general. cuando ya las ponen progra
madas, en plan operativo, se les deja de ap laudir y, cuando 
las ejecutan. ya se les abuchea: esto es lo que pasa con uste
des. 

Sale una proposición nuestra, que digo que es excepcio
nal, que no es normal que la presente un grupo que apoya al 
Gobierno, y nos hacen unas burdas argumentaciones dicien
do que si cortinas de humo, y yo creo que lo que ha pasado 
aquí es que al ingeniero se le han caído los puentes, porque 
aquí ustedes planteaban un puente, un informe, para ver si 
podían escapar por ahí no comparecer en la comisión de 
investigación. La relación es la misma que presenta el PSM, 
comisión de investigación per tal d'investigar, es que se ll a
man comisiones de investigación, la redacción es lo de me
nos. 

Pero mi sorpresa, Sr. Pons, es que usted acaba de desauto
rizar al presidente del Congreso de los Diputados, lo digo y 
lo vaya leer, porque lo que hay en Madrid ... , el escrito regis
trado aquí, en los consejos insulares, dice lo siguiente: "Ha 
acordado recabar al Parlamento de las Islas Baleares infor
mación sobre las iniciativas de creación de comisiones de 
investigación relacionadas con la financiación de los partidos 

políticos y su endeudamiento", y nos lo piden aquí, si 
hemos creado alguna, pues les podemos decir que sí, ya 
hemos contestado que no. pero podemos hacer un escri
to y decir que sí que se ha creado. Por tanto, está co
piado literalmente de la carta del Congreso de los Dipu
tados de fecha 20 de octubre del año 94, exactamente 
igual. Yo creo que son excusas de mal pagador, que por 
cierto, ustedes están en el Juzgado 1, en el Juzgado 2, 
en el 6, en el 7, en el 8, en el 9, en el 10 y en el 11, sólo 
les faltan los juzgados 3 y 4, por importe de 227 millo
nes de pesetas que deben, porque es que no pagan. Sr. 
Valenciano, no me diga que no, porque están aquí, 
están en autos, en reclamación, en juicios ejecutivos 
donde les reclaman gastos de publicidad y de prensa. 
Por tanto, no digan ustedes otras cosas, porque ésa es la 
realidad. 

s<llen con especif icac ion es y con concreciones de sí 
coa lici ones y federaciones . bueno, pues no hay ningún 
problema. la comisión determinal-:í ese aspecto. que 
haya concurrido a 1i1<; elecciones <lquí. en 1(\ COlllunicbd 
AutónOIll(\. Yo lo he dicho, que era dinero púhlico , que 
es un Illillón de pesetas por diputado y 37'50 pOI' voto, 
'! de eso h,IY que responder , y nosoU'O'i lo haremos. pero 
ti1lllbién querelllos que ustedes no se esc<lpen. porque ya 
les voy viend o las orejas, que se quieren esc<lpar. desde 
hace méÍs de dos sem anas. 

El Sr. S<llllpol nos hil h<l blado del Tribunill ele Cuen
tas. Yo le pondría como ejemplo, sin iÍnimo de lanz<lr 
acusaciones contra nadie. y le Ilalllo irregularidades 
porque está así en el informe, ustedes , por ejemplo, 
tienen otro lenguaje. ustedes no han retenido el IRPF; 
si eso lo hubiera hecho el Gobierno, hubiesen dicho que 
el Gobierno defrauda a hacienda, porque no retiene el 
IRPF. Yo no digo eso, yo soy más prudente y digo qu e 
son irregularidades, como también digo que han incum
plido el artículo 125 y el 133 de la Ley orgánica de 
régimen electoral general, porque lo dice el informe, dos 
artículos. han incumplido dos artículos de una ley, pero 
no me diga que no, cuando yo soy prudente y no quiero 
que las palabras salgan de donde no tienen que sa lir. 

¿Qué exigencias quiere') Que todos seamos tratados 
por igual, efectivamente, y a eso estamos dispuestos. Y 
yo decía en mi intervención que íbamos con án imo 
constructivo y colaborador. del cual ya he dicho, por 
desgracia, que se conforma, que no es así. 

Se nos acusa de redacción infantil, grotesca y absur
da, ¿y qué ámbito tiene? Pues el ámbito competencial 
de la Comunidad Autónoma, ése es el que tiene la co
misión, partidos que hayan concurrido aquí. Evidente
mente, ¿y a partidos que no están aquÍ representados, 
qué les vamos a hacer, si los pobres no están aquí toda
vía? Vamos a dejarles al menos que tengan la ocasión 
de venir. 
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Yo creo, de sus palabras, que no se puede derivar que sea 
una comisión fantasma y, desde luego, yo sí que les he roga
do un poco más de seriedad, porque al Parlamento le dan 
seriedad los diputados que intervienen aquí, las comisiones 
y cómo funcionan. Yo creo que hoy Sr. Damia Pons, ha 
hecho una burla sarcástica a lo que es una comisión de in
vestigación y a este parlamento. Sus palabras, desgraciada
mente, tengo que censurarlas en ese sentido, porque una 
comisión de investigación que quiere dar transparencia y 
claridad a las cuentas de los partidos políticos y a su finan
ciación y endeudamiento, de momento -repito- por 227 mi
llones de pesetas que les reclaman, porque son mal pagado
res , tiene que tener luz. 

¿Qué confianza dan ustedes, si son incapaces de gobernar 
su propia hacienda?, ¿cómo pueden aspirar a gobernar aquí, 
en la Comunidad? Gracias , Sr. Presidente. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Jaén . 

Intervencions en contrarepliea'l 

EL SR. VIDAL 1 JUAN: 

Si" . President, i del1lan la paraula per una al· lusió .que cree 
que hi ha haguda, personal, fora que s'hagi confós el Sr. 
Jaén. 

EL SR. PRESIDENT: 

Co ncreti'm !'al·lusió, Sr. Vida\. 

EL SR. VIDAL 1 JUAN: 

COI1l? 

EL SR. PRESIDENT: 

Concreti I'al·lusió. 

EL SR. VIDAL 1 JUAN: 

L'al'!usió és a la meya persona en dir que, en unes decla
racjo~1s públiques sobre el finan~ament deIs partits polítics ... 
Ah, bé, tal vegada era al Sr. Guillem Vidal a qui es referia, 
perque ha dit el Sr. Vida\. Ara, si era jo, voldria fer-hi unes 
matisacions. 

1 una aItra cosa, com que s'han introdult una serie d'ar
guments nous aquÍ, jo voldria de manar que si en aquesta 
proposta de creació d 'una comissió d 'investigació per als 
partits polítics no podien ser investigats ni coalicions ni 
federacions i només es pot investigar el PSOE i el PSM, 
també ens pareO. injust i s'hauria de transaccionar qualque 
cosa perque quedas clar. Jo he renunciat a participar -acab 
de seguida- en el debat perque, als meus companys ja els ho 
he dit, jo votaré sempre que sí a allo que doni lIum i trans-

parencia a qualsevol qüestió, pero si llavors només és 
per a uns i llavors per als altres, em pot fer canviar el 
meu sentit de vol. Només era aixo. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gricies, Sr. Vida\. Sr. Peralta. 

EL SR. PERALTA 1 APARICIO: 

Gracies, sr. President. Sr. Jaén, jo cree que el que 
hem vist aquí avui cap vespre em deixa clares les meves 
argumentacions. El que avui hem vist aqui, en aquesta 
tribuna, ha estat un preludi del que hauria estat la co
missió d'investigació. S'hauria vengut a fer volar coloms 
i a dir coses, i amb una particularitat, podia haver-se 
demanada la compareixen<;a de determinacles persones 
i la sol'licitud de determinades documentacions, pero 
molt més Ilully d'aquelles que ja han sortit avui aquí, 
unes per activa i altres per passiva, jo crec que el Grup 
PSM i EEM ha donat una lIarga explicació ele la seva 
situació economica en relació amb les eleccions i, fora 
d'a~o, poca cosa l1lés li 'n podríem demanar en aquesta 
cOll1issió, i voste Illateix ha fel una explicació, cosa que 
no ha fet el PSOE. sobre la sit,uació. ha hagut ele fer una 
explicació ele la situació del PSOE amb documentació 
que ha mostrat aquí dalt. Allo altre ha estat una inter
venció. no la del Sr. Pascua!. sinó la del portaveu del 
Grup del PSOE, ulla representació de caracter folklóric. 
a les quals ja estalll acostulllats en qualsevol tema deis 
que s'hi venen fent habitualm ent i queja s'han esmentat 
(Bon Sossec, Can Salas, etc.), és a dir, una rondalla més 
de tota aquesta historia que s!ha vengut fent. 

Per tant, em ratific en la meya postura inicial, es a 
dir que no votaré a favor d'aquesta comissió d'invstiga
ció, perque cree sincerall1ent que aquesta sÍnia donaria 
molt poca aigua, i ara, a I'altra comissió, hi veura com 
els arguments que es treuran seran molt diferents deis 
que s'han tret en aquesta. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS: 

Sr. President, senyores i senyors diputats. Reafirm la 
petició que es retiri aquesta proposta de creació de co
missió d 'invstigació, que tomi a ser passada pel registre 
i que es delimiti la investigació en el temps i en l'espai, 
o sigui, que en lIevin el caricter de ( ... ) d'aquesta comis
sió, perque és urbi el orbe, vull dir que és a tothom i no 
sabem en quin temps, que s'acoti, per tant, tot aixo, que 
s'hi afegeixin les coalicions ¡les federacions, els partits 
hi són, perque ja sé que em podran dir que tal vegada 
el Partit Popular, que es va presentar en coalició a les 
eleccions generals del 91, voluntariament hi pot compa
reixer. pero jo cree que el Partit Popular, si es crea la 
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T comissió, ha de tenir els mateix deure que els altres, i qui diu 
~ el Partit Popular, diu Unió Mallorquina o altres. 
~ • ~ 

1 
~ 

Per tant, el que s'ha dit, passin per la finestreta, hi tomin 
a dur aixo i en parlarem. Nosaltres volem transparencia, hem 
dit al principi que és d'interes públic el finan¡;ament deis 
partits polítics, nosaltres sempre estam perque aquest parla
ment tengui competencies, pero, retirin aquest escrit, perque 

és un nyap. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gnlcies, Sr. Pascual. Sr. Sampol, té la paraula. 

EL SR. SAMPOL 1 MAS : 

Gracies, Sr. President. Seré molt breu, perque reallllent 
l'al'lusió del Sr. Jaén ha estal :lixí, ha e~tal curta, curta en 
el temps, i l'únic que li puc dil' és que el Tribunal de 
Cornptes ens V:1 paga l' el que 11 11:1\, íem recl:llllat i que allo 
que o varelll cobr,jI' no V:I ~el L:II) 1'1 au :1 1:1 societal. perque 
ha va c1eixar ele percebre el P<:, \ 1- '\.:Iclollali'ites ele tvlallorca, 
1 per tant. en varem sel" els peljucliGIl\ 

Li vu 11 el irq ue ta 1 veg:ld:1 :1 \ oste 1 i sorprengu i CJ ue el 
Tribunal ele Comptes ens exigí,J:1 ,oluLici a lantes eleficien
cies, pero ha c1'entenclre ljue no,alu e, km unes campanyes 
IllOll particulars, basacles en l":lm:lteurisllle. Nosaltres no 
tenilll Ull secretari gener:iI consellel" elel Govern, Ilosaltres 
tenilll un secretari generalllue no :nrib:1 ni a Illitja eleelicació, 
i les campanyes, que són call1panves que es noten molt. es 
fan amb el voluntariat de la nosu'a gent. Per tant, nosaltres 
no tenim res a amagar. Si tornen a presentar aquesta 
sol'licitud de creació ele cOlllissió eI'investigació amb les con
dicions que li hem posat, perque hi hagi igualtat d'oportuni
tats, no dubti que la hi votarelll a favor: mentrestant, aixo és 
impresentable. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Sampol. Sr. Pons, té la paraula . 

EL SR. PONS 1 PONS: 

Sr. Presielent, senyores diputades i senyors diputats. Se
nyors del grup parlamentari popular, Sr. Jaén, quan deim no 
a una proposició concreta és a aquesta proposició 'concreta 
i no a altra cosa a que negam el nostre voto Si el paper esta 
mal redactat, si no s'hi diu allo que es volia dir, es retira, ho 
tornen a redactar i el tornen a presentar, aixÍ de simple. 

Aquí no ens han de venir a explicar que alla on diu una 
cosa, vol dir una altra, perque si aixo fos així, ja em dira de 
que serviria una redacció ben feta en aquest parlament, cada 
dia hi podríem ser. 

Que el grup parlamentari vol evitar que s'investiguin les 
despeses de campanya electoral, que no volem mostrar els 
comptes de les eleccions autonomiques ele 1991, i quina 

rondalla és aquesta? Aixo esta publicat, és aquí; si 
valen, a mitjans informatius ho poden veure perfecta
ment. 

Que volem demorar, que volem retardar, que volem 
impedir, no, aixo no s'aguanta, i els en diré més, com 
que he vist que tenien tant d 'interes a investigar en 
concret, perque després, les afirmacions, no han dit que 
volien estudiar els partits polítics, sinó la campanya 
exactament del 91, per demostrar que el Partit Socialista 
havia practicat un endeutament, que tenia un forat ne
gre, etc. Molt bé. Pel meu compte, ja m 'hi he posat a 
treballar, i li diré una cosa Illolt divertida, Sr. Jaén, com 
a portaveu, logicament, del grup parlamentari popular, 
en q üestió de "gastoru m" electoral elel 91, el Partit 
Popular ens guanya per golejaela, si aixo fos una lliga, 
nosaltres baixam a segona c1ivisió ele cap, vostes hi gas
taven sense cap mesura, pagines senceres ele eliaris. 1 un 
altre subterfugio alerta, pel'que, qu,ln vengui la comissió, 
si 1:1 hi tornen a presental i s'aprova. hi haurem el'ell
trar, en aixó, no val anal' Zl córrer la volta ciclista a 
Frall(;a uns elarrel'a la moto i els altres aguantant el vent. 

Vosles, eles elel Govem, pr;lcticaven una campanya 
paréll'lela, totalmenl connectacla amb la e1el partit. i aixo 
no és als lIibres ele compt;lbilitat. "Molta gen! s'enamOl"Zl 
ele la vida després deIs seixanta".aixo que éso un anunci 
(I'una agencia matrimonial"J No, és un anunci elel Go
vern -Conselleriél ele Sanitat-. Hospital Joan March, 
"Fem salut", que n'hi ha cap, ele fotut'.> 

rRialles) 

"Per estar més a prop ele tots", missatge a pagina 
sencera. "Per situar-nos a n ivell europeu", pagina sen ce
ra. "Per un futur millor", pagina sencera. "Atenció als 
necessitats", pagina sencera. "Per a la prosperitat", el 
missatge seu, "Prosperitat", missatge Govern, missatge 
partit. Tot embolicat. 

L1avors, a veure, aquestes empreses a les quals fem 
tants de favors i encomanam tanta ele feina, a posar 
anuncis, "Zona COSlCra San Luís, Menorca" -aquí ja 
anam en castella-, Institut balear de sanejament, que fa 
de cobertura, i Ilavors, Oms Iberica S.A., Antonio Go
mila S.A. 

Tot aixo forma part de l'orquestra, un toca el violí, 
l'al1re la flauta i l'al1re el contrabaix, pero tot, campanya 
PP. 

Li'n diré més, fins i tot hi ha coses personals, pa
gines senceres pagades de tipus personal, sense al'lusió, 
logicament, al partir: el Sr. Gilet, una pagina de publici
tat pagada, que s'ha de fer artista de cine? La Sra. Rosa 
Estaras, no com a vice-presidenta del Govern, sinó com 
a directora de l' Associació de víctimes del delicte, aquí 
és , aixo és el que diu. 
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Tot aixó forma una conxorxa. Quina quantificació eco
nómica s'ha de fer de tot aixó? La'n podem fer, podem 
mirar les tanques, podem mirar els anuncis, pode m mirar 
que ha gastat el Govern aquests dies, perque després del 26 
de maig, pam, pam, porta tancada i s'han acabat els anuncis. 
Ara, a les eleccions, els ocellets ja són dins la gabia, els vots 
ja són meus, i aixo que no era una campanya institucional. 
Home!, una campanya institucional, el 26 de maig s'havia 
d'acabar, aixo és així. Vostes consideren que no hi ha límit 
entre propietat privada, partit, etc., i els resultats són els que 
són. Per tant, comissió d'investigació, que investigui, res de 
tapar c1avegueres; per tant, res d'amena<;ar que es creara una 
comissió, si s'ha de crear, que es crei", i ja ho he dit abans, 
aixo és un parlament i no una fira. 

Que el PSOE té molts ele deutes. diuen. és una afirmació 
interessant, pero n'hi ha una altra ele mo lt més interessant, 
com és possible que el Part it Popular, que guanya al Partit 
Socialista Obrer Espanyol per golejada en materia ele des
peses, com és que no té deutes'J, on són aquestes obres pú-
111 iques. aquests "brokervals ", aquests "bons sossecs 11 ') Aq ues
ta és la res posta. Si hem e1·investigar. hem ele veure al final 
qui paga. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies. Sr. Pons. 

Acabat el debat, passarem a la votació. 

Senyores i senyors diputats que voten a favor ele la creaci
ó de la comissió d'investigació .. es valen posar drets, per fa
vor? Gracies, poden seure. 

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

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? 

29 vots a favor, 30 en contra, cap abstenció. En conse
qüencia, queda rebutjada la proposta de creació de com issió 
d'investigació número 166. 

IV.Z) RGE núm. 169/95, presentada pel Grup Parlamen
tari PSM i EEM, relativa a creació d'una comissió no per
manent d'investigació per tal d'investigar les relacions del 
president del Govem de les IlIes Balears amb les societats 
Brokerval i Inverbroker. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam a la segona proposta, que és la proposta de crea
ció d'una comissió no permanent d'investigació número 169, 
presentada pel Grup PSM i EEM. oO 

Prec silenci als diputats, per favor. 

oO. relativa a creació d 'una comissió d 'investigació per tal 
d'investigar les relacions del president del Govern amb les 

societats Brokerval i lnverbroker. Té la paraula, pel 
grup proposant, el diputat Sr. Sampol. 

EL SR. SAMPOL 1 MAS: 

Gracies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. El 
passat 17 de gener el cas Brokerval tornava a ser notícia 
en els mitjans de comunicació. De bell nou, els titulars 
deis diaris relacionaven directament el president del 
Govern balear, Sr. Gabriel Cañellas i Fans, amb Broker
val. Dos diaris de tirada estatal titulaven: "Hacienda 
investiga al presidellle balear por fraude fiscal", "Inspec
tores del Ministerio de Economía y Hacienda investigan 
una presullta inversión de dinero negro del preside lIle del 
Gobierno balear, Gabriel CalÍellas. del Partido Popular 
(PPJ. La supuesta operación se habría efectuado en 
junio de 1989 en la quebrada firma Inverbroker Balears 
y ascendería (/ 4.166 .666 pesezas". El Sr. Gabriel Cañe
Ilas responía: "No es 1111 tema personal. es un lema claro, 
sin problemas de ningún tipo con hacienda. ya habrá 
(iempo de demostrar/o". 

Avui. dia 7 de febrero 22 dies ll1és tarc!o Gabr iel Ca
fíellas encara no ha demostrat ,·es. Aquella primera 
notícia, només aquells titulars de portada, ja rnereixia 
U.!.la sol' licitud de c(lmpare i xen~a immediata en el Parla
Illent per clonar-ne explicacions, la qual no sois no va ser 
sol· licitada. sinó que el grup popular la impedí quan el 
nostre grup la proposava. Aquesta negativa ens va ob li
gar a presentar la proposta de creació d 'una comissió 
el 'i nvestigació parlamentaria per investigar les relacions 
del president del Govern balear amb Inverbroker i Bro
kerval. Possiblement 110 s'aprovara aq uesta comissió, 
pero, com a mínim, el Parlament e1ebatrél aquesta qües
tió. i estigui segur, Sr. Cañellas, que li plantejarem tots 
els interrogants possibles perq ue mai més no es pugui 
excusar amb un "no ha vaig dir perque ningú no m'ho 
va demanar". Al Ilarg d 'aquestes setmanes, hem adoptat 
una actitud prudent, excessivament prudent per a al
guns, perque entenÍem que el Parlament és el marc 
adequat per aclarir aquestes qüestions tan espinoses, 
pero avui aquÍ, en el Parlament, Ji preguntarem tot i 
intentarem extreure'n conclusions. Respectuosament 
I'advertim, Sr. Cañellas, o avui surt a la tribuna j accepta 
I'oportunitat que Ji donam, respon totes Is preguntes ¡ 
justifica la procedencia deis 4.166.666 pessetes o queda
ra per sempre sota la sospita d'enganar J'opinió pública, 
d 'enganar el Tribunal Superior de JustÍcia de les lIIes 
Balears, i el que és Olés greu, d 'haver cobrat comissions 
il'legals; en les seves mans esta convencer el Parlament 
del contrario 

Pero repassem els fets. Segons les informacions peri
odístiques, els inspectors d 'hisenda haurien seguit un 
taló de 4.166.666 pessetes, lIiurat a Brokerval, provinent 
d'un compte corrent en el Banc Central Hispano . El 
mateix dia 17 de gener, Gabriel Cañellas admetia I'exis
tencia del compte en declarar que "se trata de una cuen
ta incluida en la tesorería del PP de Baleares, aprobada 
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,. en el úLtimo congreso regional y que pertenece a la tesorería 
nacional del PP, formación sometida a un solo rendimiento 
de cuentas, a todos los trámites legales y al estudio y control 
del Tribunal de Cuentas. Somos un partido que tiene una caja 
única, estamos sometidos a un único rendimiento de cuentas", 
i afegia que "es dinero del partido SIL origen está en la anti
gua Alianza PopuLar, era Wt 'racqnct' del partido". Dia 18 de 
gener, el portaveu del grup parlamentari del Partit Popular, 
Sr. Jaén i Palacios, insi tia que 11 /(1 constatación de que la 
cuenta no es particular de Gabriel CalieUas se deduce de un 
hecho evidente, que este depósito aparece cláramente refle
jado en la comabilidad regional y nacional del partido". El 
mateix dia, pero, ja sortien les primeres contradiccions, con
sellers i empleats de Brokerval ignoraven que el Sr. Cañellas 
o el Partit Popular tenguessin un compte a I'agencia de va
lors, i des de Madrid, fonts elel Partit Populal' afirmaven: "No 
sabemos nada, /lO /lOS eO/Hfa (/I/t.! nos hayamos personado 
como acreedores". Pero el ia I q ele gener e<; coneixia que el 
compte s'haviil amagat al Trihull:ll Superior ele JustÍcia ele 
les IlIes Balears quan aquest h;\\ i:1 requerit el Partit POPllbr 
a presentar els silicios existenh ell Ie~ ill~titucions financeres 
ele Balears, amb motiu clel SlIlll:11 i instrllú pel cas Calvia. El 
propi secretari general ekl P:nlil Popul:n. SI . José Antoni 
Berastain , reconeixia que "1" t Ilt'nltl 1(0 t'sw{¡a inlcgrada en la 
cO/llabilidad del partido". el Illaleix clia. i qui sap si en aquell 
Illateix moment el Sr. Callella~ ellGII:1 imistia que "la -itl\'cr
sión Cl! 1I11'crbroker es púhlittl \ eqú hufo el eOll/rol del Tri

/Jwwl Je C/felltas", pero la imcl"ill Inverbloker ni era públi
ca, ni tan soIs la coneixien elllple:m i elestacats membres del 
consell d'administració ele Broker\'al. ni s ' havia eleclaraela al 
Tribunal Superior de Justicia ele les Illes Balears, ni s'havia 
declarada al Tribunal ele Compte~: el Sr. Gabriel Cat'íellas i 
fons i el Sr. Manuel Jaén i Palacios havien mentit en afirmar 
que el compte estava integrat en la comptabilitat del Partit 
Popular i declarat al Tribunal ele Comptes. D'altra banda, es 
feia públic que el secretari general elel Partit Popular, el Sr. 
Berastain, hauria enganat el Tribunal Superior de Justícia de 
les llles Balears quan li amaga el compte del Partit Popular 
a Brokerval, encara que, sorprenentment, el fiscal en cap no 
ha considerat constitutiu de c1elicte I'ocultació del compte del 
Partit Popular a Brokerval. amb I'argument que la resposta 
del Sr. Berastain referida a los saLdos bancarios de las cuentas 
corrientes y de crédico, maldament no aporti tota la docu
mentació sol'licitada pel tribunal. no implica delicte de falsi
ficació documental, en referir-se únicament a comptes cor
rents i de credit en entitats bancaries. Uastima que el Sr. 
Fiscal en cap -i ho dic respectuosament- hagi caigut en el 
mateix error que la gran majaria de mitjans de comunicació, 
com sol passar sovint, I 'arbre no deixa veure el bosc, i la 

, paraula Brokerval ha desviat I'atenció de I'origen deis 
4.166.666 pessetes, el compte corrent en el Banc Central 
Hispano, el compte corrent que havia servit als inspectors 
d'hinsenda per identificar el nom de Gabriel Canellas i Fons. 
No comprenem com el fiscal en cap ha passat per alt un 
detall tan important, perque senyores i senyors diputats, 
aquest és el punt central, qui és el titular del compte del 
Banc Central Hispano? Observin la importancia d'aquesta 
qüestió, perque si el titular n'és el Partit Popular, com man
té el Sr. Canellas, la certificació expedida pel Sr. Berastain 

a requeriment del Tribunal Superior de JustÍcia seria 
falsa en ometre un compte corrent que podria ser vital, 
imprescindible, per determinar si el Partit Popular esta
va implicat en el cas Calvia; el Sr. Berastain, quan certi
fica tots els comptes corrents del Partit Popular i omet 
el del Banc Central Hispano, hauria comes delicte de 
falsificació documental, la qual cosa podria obligar a la 
reobertura del cas Calvia, pero si el Sr. Berastain no va 
falsificar la certificació, significa que el titular del 
compte no era el Partit Popular, el titular del compte 
seria el Sr. Gabriel Cañellas i Fons, i el raconet a Bro
kerval no seria de I 'antiga Alian<;a Popular ni deis mili
tants del Partit Popular, el raconet seria del Sr. Gabriel 
Cañellas i Fons. Quina versió ele les dues és la vertade
ra, Sr. Cat'íellas, admetre la falsificació documental, 
sacrificar el Sr. Berastain, i inculpar el Partit Popular o 
admetre que els 4.166.666 pessetes mai no han estat elel 
Partit Popular i se n'inculpa el vertacler propietari, el Sr. 
Gabriel Ca\lellas i Fons? 

Senyores i senyors eliputats, aquests són els fets elivul
gats pels mitjans ele cOlllunicació i confil'l11ats en un 
sentit o altre per elirigents elel Partit Popular. Pero enca
ra hi ha Illé~ interrogants que necessiten respostil, en 
relació amb aquesta inversió tan peculiar el e 4.166.666 
pessetes. És ne',ble que un partit tengui un eliposit ele 
Olés de quatre Illilions ele pessetes, el 50% ele tots els 
I ecursos ecünomics del Panit Popular, COIll va certificar 
fa Llns anys el Sr. Berastain, el seu secretari general i 
passin les eleccions autonomiques i local5 ele 1991. les 
generals cle 1993 i les europees de 1994, tres eleccions 
molt seguieles que han obligat els partits a fer una forta 
elespesa economica, com s'ha vist fa un moment, i que 
el partit no necessiti aquest raconet?, és crei'ble que 
esclati I'escanelol Brokerval el juliol de 1994 i el Partit 
Popular no reclami el capital estafat fins al gener de 
1995, una vegada feta pública la relació de Gabriel Ca
ñellas amb Brokerval?, és creible que el secretari gene
ral del Partit Popular, requerit pel Tribunal Superior de 
JustÍcia de les IIles Balears en una qüestió tan impor
tant com era el cas Calvia, s'oblidi ele la inversió a Bro
kerval i del compte corrent del Banc Central Hispano?, 
és creible que una inversió de més de quatre milions no 
estigui integrada en la comptabilitat del partit? 

Sr. Canellas, no pot deixar tots aquests interrogants 
sense contestar, no pot deixar que es degrad i tant la 
institució que Ji hem confiat els ciutadans de les IIles 
Balears, no pot deixar caure més baix el prestigi de la 
presidencia de la Comunitat Autónoma. Com podem 
tolerar que, al nostre president , li diguin mentider públi 
cament des de les pagines de tots els diaris?, com pot 
tolerar, Sr. Cañellas, que, al president de les Illes Bale
ars, li diguin Pinotxo alguns articulistes? No pot callar 
davant acusacions tan greus, no pot amagar-se davant 
d'unes irregularitats tan evidents i, sobretot, és intolera
ble que intenti amagar els seus problemes escampant 
brutor sobre tots eJs partits. 

- - ---
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Avui, Sr. Cañellas, té l'obligació de pujar a la tribuna a 
contestar qui és el titular deIs 4.166.666 pessetes dipositades 
a Brokerval, el Partit Popular, el Sr. Gabriel Cañellas o una 
altra persona; qui és el titular del compte corrent del Banc 
Central Hispano que figura a nom de Gabriel Cañellas i 
Fons, del qua! sortí el taló de 4.166.666 pessetes; quin era el 
saldo i e!s moviments d'aquest compte; d'on provenen els 
doblers existents en el compte del Banc Central Hispano, 
¿d'Alianza Popular, de quotes de militants del PP, de cobra
ment de comissions per I'adjudicació del túnel de Sóller, 
d'altre tipus de comissions?, voste, Sr. Cañellas, o altres 
membres del Govern, perque no digui "mai no m'ho varen 
demanar", a títol personal o en representació del Partit 
Popular, han cobrat comissions per I'adjudicació del túnel de 
Sóller?, han cobrat altre tipus de comissions? Aquestes són 
les preguntes que es fan una gran part deIs ciutadans i deIs 
mitjans de comunicació i sobre les quals li demanam públi 
cament que respongui aquí. en el Parlament, no I'hi hem 
elelllanat, aquestes setmanes, a través deis Illitjans de comuni
cació, ho fem aquí, perque és la 110stra obligació, les hi 
demanalll perque mai més no pugui al'legar que 110 ho V:l 
elir perque ningú no li ho va demanar, avui li ho elemanalll 
i volem que respollgui, i, si no ho fa satisfactorialllent, pre
gaLl1 :l la c:lmbra que voti a favor ele la creació eI'una comis
sió eI'investigació parlamentaria per investigar les relacions 
ele) president ele la Comunitat Autónoma de les llles Balears 
:lmb les empreses Brokerv:l1 i Inverbroker i determinar la 
naturalesa deIs 4.166.666 pessetes. Moltes de gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Sampol. Pel Grup Parlamentari MIXT, té la 
parau!a en primer l/oc el Sr. Peralta. 

EL SR. PERALTA 1 APARICIO: 

Gracies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Sr. 
Sampol, així com he fet a I'anterior intervenció, relativa a 
I'anterior proposta que s'ha fet, creació d'una comissió d'in
vestigació, crec una vegada més que no és que no sigui ne
cessaria tan soIs, sinó que cree que no donaria cap resultat, 
la creació d 'una comissió d'investigació, per aquesta qüestió 
que avui es planteja aquí. No donaria cap resultat perque el 
resultat ja esta fet, ja esta dit, tot esta dit a aquest respecte. 
Quines conclusions finals seran les d'aquesta comissió? Sen
zillament, que no hi ha hagut cap irregularitat en aquestes 
actuacions que s'imputen al president de la Comunitat Auto
noma, i tot aquell que no estigui satisfet amb el resultat 
d 'aqueesta investigació dira que la comissió no ha arribat al 
fans de la qüestió, que no ha tractat tots els temes que havia 
de tractar, etc. L'únic que s'haud. aconseguit és celebrar una 
serie de sessions d 'aquesta comissió, una serie de diputats hi 
hauran assistit, on s'haunl dit tot el que avui s'ha comem;at 
a dir aquÍ i a continuació es continuara dient corregit i 
augmentat, i a<;o sed. el resultat final d 'un tema que ja ha 
anat al Tribunal Superior de JustÍcia i hi ha hagut una de
terminació del Fiscal en cap del Tribunal Superior de JustÍ
cia sobre la canclusió que tenia d'aquesta qüestió que aquí 
avui es presenta. 

Per tant, en definitiva, el que fara aquesta comissió 
sera. perdre el temps i per a l'únic que servira -i a mi 
m'agradaria que ningú no se sentí ofes pel que diré
sera perque un grup determinat de diputats a final de 
mes tengui unes dietes més per assistencia a aquesta co
missió, i poca cosa més, perque jo cree que esta tot dit. 

Pero hi ha hagut una cosa que m 'ha sorpres, de la 
intervenció que ha fet el Sr. Sampol, he de reconeixer 
que m'ha sarpres, que són les manifestacions que ha fet 
des d 'aquí, des d 'aquesta tribuna, en referir-se al fiscal 
en cap del Tribunal Superior de JustÍcia, ha dit concre
tament que s'ha equivocat i que ha caigut en els matei
xos errors en que varen caure els mitjans de comunica
ció; carall, si els mitjans de comunicació varen caure en 
errors després de tot el que s'ha escrit sobre el tema, no 
vull fer cap judici de valor sobre el que s'ha dit o el que 
s ' ha deixat de dir en els mitjans de comunicació, perque 
caclasclt sap el que diu i per que ho cliu, jo, en a<;o, no 
hi vull entrar a fer cap judici de valor , pero crec que un 
diputat d 'aquesta cambra autonomica vengui aquÍ a 
sembrar el dubte sobre les actuacions elel fiscal en cap 
del Tribunal Superior de Justíci:l ele Balears, franca
ment. l11 ' ha semblat, COIll a mÍnim, sorprenent, per no 
elir greu, almanco ... Aquí se'm diu que no ha elit a<;o, 
pero la interpretació elel que aquí s'ha elit és aquesta, 
no és una altra. Per tant, entre el seguilllent que s'ha fet 
del tema i les conclusions a que practicament ha arribat 
el grup proposant d 'aquesta comissió eI'investigació, 
francament, semblava més un capítol eI'un Ilibre ele 
Sherlock Holmes que una altra cosa, perque ja se sabia 
com, qui, i a<;o va seguir aquest circuit, etc. Em planteja, 
la veritat, molts de dubtes la forma com esta plantejat o 
els arguments que s' han elonat per sustentar que es clu
gui endavant la creació d'aquesta comissió d'investigaci
o. 

Per tot a¡;o que he dit i pel que he dit en I'anterior 
intervenció per a l'altra comissió d ' invstigació, el meu 
vot sera negatiu també a la creació d'aquesta comissió. 
Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Peralta. Pel Grup Parlamentari SOCIA
LISTA. .. Perdó, hi havia intervenció del Sr. Pascual pel 
Grup Parlamentari MIXT, hi ha divisió de torno Té la 
paraula, Sr. Pascual. 

EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS: 

Sr. President, senyores i senyors diputats. Quan dia 
17 de gener de 1995 un diari publicava que hisenda 
investiga el presumpte frau fiscal del president de Bale
ars, el Sr. Cañellas, quan aquest mateix dia un altre diari 
deia que hisenda localitza un compte bancari no declarat 
de Gabriel Cañellas amb més de deu milions de pesse
tes, Unió Mallorquina només va demanar una cosa, no 
va demanar la dimissió del Sr. Cañellas, va demanar 
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senz.illament que vengués al Parl ameut a explicar-se, i jo el 
que vull fer p r imerament és tornar a demanar- li que 'expli -

qUl . 

Sr. Presidenl de l Govern. r . Gal riel añ IJas Fon I 

pugui a aquesta tri bu na i doni una exp li ació. 

Jo pens que va fer un mal servei a les institucions i un 
mal servei possiblement a voste mateix, perque va perdre 
una gran oportunitat 'quan va demanar possiblement al Sr. 
Peralta que no donas suport a la se va compareixen<;a en el 
Parlament. La Junta de Portaveus no va acordar la seva com
pareixen<;a perque hi va haver uns vots a favor, pero no bas
taren. Jo crec que es va fer un mal serve i. Crec que varem 
entrar amb voste en una simbiosi que cree que no és desit
jable, i, per tanto la conseqüencia (llIt voste no va voler com
pareixer aquí, que el sell p:ll'lit \;1 illlpedir :lmb I'ajut del Sr . 
Peralta que hi comparegués. V:1 ~CI que un gr up parlamentari 
demanas una comissió c1'inve,ug:lció IX I la sela relac ió 
personal. perque voste ha ellt 1llt'llticlc, . voste, dia IR ele 
febrer , al e1i8 seg üent ele la illt"OI '111:ll ió qu e l·investig8ven. V:l 
aelmeue qu e V:l ser client elc IJI nJ.;er\:d en nom del Partit 
Popular. i vos te, dia .~ I cl':1go,>t. L'l11ll j :1 ,'ha e1it aquí . va dir 
textualment. no reprocluú pel 1111 .:li:1I i. "inó per e1ive rsos 
diaris. que "ni el partit ni llillgl'l llel 1) :II ·tit té relació amb 
Brokerval. i personallllellt.colfI (';Ihl' iel (':111ella5. no tenccap 
relació amb aquests senvor,," 1 \ l't :llJuí que V:I j'esult;:¡¡- que 
sí que era client ele Broker":l l. vO, le c1iu que e n nOI11 del PP, 
aquest canvi es proclueix CO Il1 ;¡ cOllseqüénci;¡ e1'una investi
gació eI'hisenda, i per que 1111 ho \:1 clir ab;¡n s . Sr. President?, 
per que no ho va dir aban s'), per qué v~l espe rar que hisencla 
arribas al compte?, per que v;¡ e)pel-~1I'1 Pero és que encara 
hi ha una segona menticla. SI' , President , voste, dia 19 de 
gener va tornar a dir: liNo he me/l/ido". quan ja hi havia la 
contradicció, o sigui, va afirmar ;¡mb una mentida que no 
havia mentit. voste ha estat tatxat pels mitjans de comunica
ció, i jo li n'he de tatxar t8Jllbé , ele menticler, Sr. President, 
així de ciar, de l1lentider, i I'empla<; que surti aquí i em 
demos tri que no tenc raó, i li del1lanaré disculpes, si no en 

,r tenc: surti aquí voste, no hi envi', el Sr. Jaén i Palacios, hi 
surti voste, que és el que volel1l. per part ci'Unió Mallorqui
na. que voste vengui aquí. i COI1l que voste no hi vol venir 
i no en dóna una explicació, nosaltres hem de votar a favor 
d'una comissió d'investigació, perque J'investigui a voste, Sr. 
President. 

., 

Com molt bé ha dit el Sr. Sampol, hi ha diversos inter
rogants, Ja sé que sortiran í diran que el fiscal ha dit que 
aixo no afecta el cas Calvia. molt bé, és un tema colateral, 
totalment colateral, aquest no és el bessó de la qüestió, és un 
tema colateral, perque si en el cas Calvia els varen de manar 
els comptes bancaris i no els varen demanar els de les institu
cions financeres, com Brokerval, aixo no és cap delicte, ho 
ha dit el fiscal , pero el que no ha dit, i és el que volem, jo li 
vull repetir la pregunta del Sr. Sampol, és que ens digui quin 
és I 'origen d 'aquests doblers, deIs 4.166.666 pessetes, digui 'ns 

~ d 'on vénen; digui'ns qui és el titular del compte del Banc 
Central Hispano , digui'ns-ho, digui'ns si és el Partit Popula r , 
si és voste o si és una tercera persona, i si és aquesta tercera 

persona, digui'ns qUl es. volem sentir de voste, Sr. 
President, perque la institució de la presidencia de la 
Comunitat Autonoma és el carrec polític més impor
tant per a un nacionalista i per als nacionalistes, és molt 
més important que el del president del Govern, a Ma
drid, volem que el president de les IIles Balears ens digui 
que aquests doblers no provenen d'una companyia que 
ha cobrat 136 milions de pessetes del túnel de Sóller, 
volem que ens ho digui, Sr. President. AcJareixi'ns totes 
aquestes coses. 

Si voste surt aquí. I'escoltarem, i esperam que ens 
convenci, volem que ens convenci. Per tant, esper que 
voste surti aquí i ens doni aquestes expl icacions. 

EL SR. PRESIDENT: 

GrJeies. Sr. Pascual. Pel Grup Parlamentari SOCIA
LISTA, Sr. Triay i Llopis. té la pélraula . 

EL SR. TRIA Y 1 LLOPIS: 

Sr. President. senvores i senyol's c1iplIt:lts . El presi
dent ele les liJes Bale:lrs. ¡vlol! Hble. Sr. gabriel Callellas 
i FOll s. no va clir la vel'itat clia JO e1·ag.ost qU:lIl. després 
e1'ull ex pectant silenci. va convoca r alguns lllitj;-¡IlS cle 
cOlllllnic;-¡ció per info rmar-los "obre les relacions seves. 
les elel Govern i les elel Parti! Populal·. ;lll1b les entitats 
financeres Inverbroker i Brokerval. "El P([rtido Popular 
de Baleares /10 ha realizado operación alguna. /ampoco 
la ha hecho ningún miembro del Par/ido Popular en Sil 

nombre. Si en alglÍll caso se llegase a demostrar algulla 
relación de algún miembro del partido, seda una relaci
ón puramelU personal, nunca en nombre del partido ". 
"Ni el partido ni nadie del partido tiene relación COII 

Brokerl'al, y personall7leme, COIn Gabriel CañeLLas, no 
tengo ninguna relación con estos sáíores". El titular ho 
resumia bé: "Ni yo ni ningún miembro del Par/ido Popu
lar tiene relación con Brokerval" , 

Va dir el contrari de la veritat. perque fa tres setma
nes es va saber que les investigacions de la policia judici
al i de J'Agencia Tributaria diuen que sí, que hi ha un 
taló de Gabriel Cañellas ingressat a lnverbroker-Broker
val per una quantitat molt rara -quatre milions cent
seixanta-sis mil no sé quantes pessetes-, pero bona de 
recordar, perque és una sisena part de 25 milions. Tant 
si el diposit és seu, és el que és logic si esta a nom seu, 
com si és del PP, ja és una mica més estrany que els 
béns d 'un partit estiguin a nom de persones, com si el 
titular de I'ingrés no és ni voste ni el PP, pero el taló 
sí que és seu, o no? , no va dir la veritat per dues vega
des día 30 d'agost, aquí va dir que "com Gabriel Cañe-
11as, no tenc cap relació amb aquests senyors"; en nom 
del Partit Popular, va dir: "Cap membre del Partit Po
pular, en el seu nom, ha fet cap operacíó", "Ni el partit 
ni ningú que tengui relació amb el partit ha fet cap ope
ració". 
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Per tant, sigui la que sigui la realitat, la incognita, la men
tida, aquesta sí que s'ha constatada. La falsedat és flagrant . 
Va mentir als lectors, als oients, als televidents; per tant, per 
extensió, va mentir a tots els ciutadans de les I1Ies BaJears. 
Per aixo, nosaltres Ji hem demanat la dimissió com a presi
dent de les IIIes Balears, Sr. Gabriel Cañellas. La mentida 
gr u, e l fal jamenl de fe importanlS, 00 admet disculpes ni 
es pot uperar amb vo tacion les votacion p dran mantenir 
e ls qui menteixen en el poder, pero la credib ililat del partit 
que ho I e rm t i ja mai més no sera la maleixa, pOl ser fin 
i 1 t que la r dibi lital de le l10s tres institucion tareli terup 
a re 1II erar-se. De feto el presidenl Ca i1e ffa seu ~Iquí n ha 
d imitit . n ha climitit per mentir ni I' ha fet dimitir e l el! 
panit per m mi l'. Par tit Popular i presiclen l Cañell(1s convi
uen amablement dins la mentida. 

Tamp~) 11 11'\ vo lg UI cO IllP:-tre ixer ¡ a ueSl pa rl a me lll 
p -r XIIi al' I'origen cl'aq u 1 co ntratl icci 11 greu . En 
nq ues l ir 1I111 tan i s, jo cree que eSlil bé que I Parlamelll 
inves li g.u i 11I ' hi ha al dan fa de lames CO l1lracli cc ion . ui 
nes cOntr'l li cc i n ? ón b nes (\ repa al'. El ponaveu del 
Partit Popular , e l Sr. JaÉ: 11 i P, laci . liu : "Es/(( ell 1/1(1 . es/e 
<lepó. i lo. aparece claml1lCllI1! r(.'flejaúo CII {(/ cOlllllúilidad 
regiolllll y nacional del Partido Poplllar. !-la e tad ometidc/ 
(f ('O 111 m' inlern o del pal'/itlo nI COl1lro/ eXIC' /,// () del Tl'ibl/llfll 
ele Il é ll/tI" , di II aix' I i() 1' , pero . a l cap le die ' , ~ 
desmentit pel propi secretari general de Balears del Partit 
Populélr, el Sr . Berastain diu també el primer dia que "la 
cite/l/a 110 es oculta tÚ de dinero negro. es del Partido Popu
lar. Si 110 se ha hecho pública hasta ahora es porque los pero 
¡Iúcios que ocnsionar/á la publicidad iban a ser mayores que 
los de la reclamación. Es algo perfectamente claro y está 
fiscalizada por el Tribunal de Cuentas"; al cap de elos dies ell 
mateix diu: "No esraba integrada en la contabilidad del parti· 
do y. por eso, no se fiscalizó en el Tribunal de Cuentas", i el 
presielent, que logicament esta perfectament coordinat amb 
el Sr. Jaén i amb el Sr. Berastain, incorre exactament en les 
mateixes contradiccions dia 18, que esta sota control del Tri
bunal de Comptes", que és un compte inclos en la tresoreria 
regional i nacional del Partit Popular, etc. 

1 ara vénen preguntes que s 'han de fer i que han de ser 
objecte d'aquesta investigació que el PSM i EEM propasa. És 
un compte del PP a nom de Gabriel Cañeffas i fans el que hi 
havia, o hí ha, a Inverbroker?, per que en diuen compte a 
tates les seves decJaracíons, pero que, com a compte, no apa
reix en la declaració que fan a l Tribunal uperior ele Ju -
tícia, requerit ' pel jutge Zafortesa en e l cas Calvia? per que 
una cosa a la qua l e va c1emanar di ponibilitat deis dob ler 
al día i maxima relldibi fi lat , una co a que esta disponible 
cada día que és sinó un compte corrent?, i i é un compte 
corr'ent, per que no el van declarar, per m It q ue no hi hagi 
indicis de delicte per aquesta om issió? Pero om aquí per 
jutjar aixo poJíti ament, per que no ha van dir?, provenia 
d'Ali. n~a Popular, per comp rar una eu , co m vao dir un dia 
o era e l fac nel ele les quoles el Is mili lanlS, com van dir un 
altre dia?, pero no provenia del Banc Central Hispano?, com 
s'explica tot aixo?, no es va fer efectiu amb un taló del Sr. 
Gabriel CañelJas i Fans del Banc Central Hispano?, i el 

comple del Central Hispano, si és que existeix, perque 
hem de fer totes les preguntes, no sigui que llavors en 
ens en deixem alguna, ha existit realment un compte del 
Sr. Gabriel Cañellas i Fans al Banc Central Hispano?, i 
d 'existir-hi, era seu o tampoc no era seu?, i si era del 
PP, aquest comple tampoc no va ser declaral, en el ca 
Calvia . a l jutge Zafortesa , i si era del r. Gabriel Cañ -
lI as i Fons, per que ingTessa un taló del seu comple 
panicular e n un uposal compte del Partit Popular a 
Brokerval? 

Ens diuen que tot és norm al, que els comptes del 
Partit Popular estan a nOI11 de abriel Cañeflas i Fans 
perque és el seu pI' ident, amb I NI ,amb el número 
d 'identificació fisca l del r. abriel Cañeflas?, am b 
retencions al Sr. Gabriel Cañellas?, estan els tem ps fis
cals COI11 perque la gent tengu i e n e l ' u comple ooblers 
que són d'uns altres? Totl1om al qu una Osa é~ L nir 
firma, tenir poder, i una alwL s r titu lar !'un com pl . 
Diu el Sr. Gabriel Caiiella$ que, fin ( J fin I ele I 94 • 
ara mateix- tots els comptes e1el Partit Popular estaven 
a nom se u. ¿com a titular o per que era I"únic que en 
tenia firma'] Els comptes que es van relacionar pel' pan 
del Sr. Berastain al jutge Zaforteza el mes d'abril ele 
1992. estaven tots ielentificats a nom e1el Sr. Gabriel 

- Cañellas i Fans') 

De totes maneres, senyores i senyors diputats. no cre
guin que tenim un interes malsa per rompre la intimitat 
del Partit Popular, un estrany cOllcepte que ha encunyat 
el conseller de Funció Pública i secretari general del 
Partit Popu lar a Balears, a pesar que jo crec que el dret 
a la intimitat ha ele ser més bé propi de les persones, 
pero, realment, el que aquí ens interessa saber és per 
que ha mentit el president de les IIles Balears, que és el 
que oculta i on condueixen les seves fabulacions. 

Una altra qüestió plantejada és si ha comes alguna 
irregularitat fiscal el president de les liJes Balears. Ha 
comes frau fiscal? La res posta no s'ha fet esperar: "1 a 
VO les que e l importa!". ido, í. í que e l imp na; el 
importa, i molt ; e ls imere sao i molt. Nosa ltres no 0111 

aquí a lítol per nal hi som en representació 1 I poble 
de les lile Balea r i per tant , en importa i e n ' imeress<'l 
aber si el presidem l11 enteix, i defrauda si especu la, i 

ac tua a l marge d.e la lIei. S' ha de demanar exemplaritat 
al dir igent pofíLi' , ha de el' e l mirall ívic on s'han de 
poder mirar tots els ciutadan . Que exi leixin defectes 
vici socia l , per molt a rrelats que hi estig,uin, no a tenua 
I ex igencia d'exemplarita t a ls seu dirigenlS polítics. l 
qui fem les lI ei i els qui les desenrotll en i les apl iquen 
e ls hem de complir. Pero ' i e l frau és dolent. la mentida 
és encara més pern icio a, la veracitaL ve exigida pe .. 
I'etica, per la moral pública. La mentida el un president 
no té convafidació política possible no hi ha majaría, 
per qua lificada que igui que exoneri de la veracital, cal 
majoría n pOl exculpar la mentida, aixo no ho pOl 
nr reghlr ni e l diputat r. Peralta. Si en conforma sim 
i ens hi pi gassim, amb itu acions c m les que s' /1an 
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posat en evidencia, que no són més que mentid es sobre 
mentídes, ens degradaríem personalment i col'lectivament, 
( ... ) greument la institució presidencial i també la institució 
parlamentaria; de fet, acceptaríem conviure dins la indigni-

ta1. 

Per tant, senyores i senyors diputats, que s'investigui, sí, 
que es desvetllin les incógnites sobre relacions entre Broker
val, túnel de Sóller i Sa Nostra entre si, amb el Govern, amb 
el PP i amb el president de la Comunitat. Són tan estretes 
que convé un aclariment. 

Estic segur, Sr. President, que vo ldran combatre les meves 
afirmacions, i per fer-ho a fons, res millor que una comissió 
d'investigació a porta oberta. facilitar la seva feina i sense 

-:'- obstruccions, perque, ele la veritat. i no ele la mentida. tots en 
so rtiren refon;ats. Moltes grac ies 

EL SR. PRESIDENT: 

G6lcies, Sr. T riay. Té 1:\ P;\I':wl:1 el pre~i(lenl Sr. Caií e ll as. 

EL SR. PRESlDENT DEL (¡OVE/<\ (Gabriel Ca ilellas 
i Fons): 

GrJcies, Sr. Presielent. '\C\I1:\I11 d'e,coll :l l' unes paraú les 
eI'un clels portaveus que eliuell que re, millo\ que una comis
sió per aclarir:ho, i acaben ele \u l:lr qu e no a una comissió 
cl ' investigació, la qual cosa vol ell¡- que res millor que si a lu 
el clemanam que venguis , que l ·explic¡ui s. que cliguis, que 
confessis, que cantis, que preSe llll'>. pero en parlar ele mi, no 
ric o 

Si he sortit avui aquí és per elir. amb bastant de c1aredat, 
als grup, que amb bastanl cI'honesteclat, aquests elies han 
tengut una certa paciencia i no han volgul entrar en la cli
namica d'alló que es diu tal cosa, iclo, vine i explica't; conten 
lal cosa, vine i explica't, i han esperat amb prudencia que hi 
hagués el seu moment, jo també ho he fe1. en el primer 

~ monlent varem dir: "Crearenl una conlissió tat rampla que 
faci falta", perque aquí, pel que es veu, només es poden fer 
comissions molt concretes, molt determinaeles, per a una sola 
persona i per a un sol fet, per a un sol fet que no afecta el 
Govern, que no afecta actuacions amb doblers públics, per a 
un sol fet que afecta un partit, del qual s'ha dit de to1. Per a 
vostes, sí que surt avui aqu í. 

Pero jo m 'he de referir un poc a aIJó que he sentit abans. 
Abans hem parlat d'una comissió d'investigació de finan

, <rament de partits polítics, i jo he sentit aquí brillantment, 
i per part del portaveu del PSM i EEM, una intervenció on 

diu -deixi'm que ho digui amb paraules un poc així, el Sr. 
Pons diria ... , ha fet aquell testament que deia: "Res tenc, 
molt dec i tot alió altre, per als pobres"- que tants de doblers 
vaig demanar per fer una campanya i que esta pagada, bé, i 
tot alió altre, que? No estic dient que voste tengui res més 
ni que nosaltres tenguem res més, ni que els altre tenguin res 
més; en general, només hem de parlar del que diu el text de 
I'informe del Tribunal de Comptes') Perque, si no, anem-

nos-en, estic de sobra aquí, també hi ha el meu tros, 
també hi ha el meu apartat, el de la coalició, amb els 
comptes, quins credits es demanaren, com es pagaren, 
quin dia, amb quins ingressos, res no ac1arirem. 

Peró miri, jo no puc entendre que votin en contra 
d'allo que nosaltres hem sol'licitat, quan alió que és més 
mai no va en contra del que és menys. Totes les pregun
tes que vostes m 'han fet una a una aquí podríem have
r-me-les fetes una a una a la comissió, on jo ja m 'havia 
brindat a compareixer, i hauríem acabat amb aquell 
tema, pero no ha estat així, Ilomés a veure si l'acora
lleno 

Sap que qua lque vegada pens, Sr. Sampol -i 
perd on i'm-, si fa e l joc a un altre gr up o si em fa el joc, 
a mi? És a dir, propicien nom és fórmules perque els 
a ltres s 'escap in , fórll1ules que només va n en co ntra 
d'una persona, fórmules que nOll1és va n en contra eI'un 
panit, i mentrestan t n'hi ha qu e per elarrera se n'aprofi
ten . La seva iniciati va, ells no I'h aur ien proposada mai, 
ni el e les nostres . 

Pero bé, vostes h ~ n clelllan at una informació , i els 
clonaré una inform ac ió , Jo \ll'h e creg ul la ele vostes, a 
la mill or vostes hauran ele creure's la Illeva, j:l que es 
creuen tal el que SU I't publicat. o a lmancós 'ho pensell. 

Per a un tema COIl1 aq uest, valia la pena un a co missió 
d'investigació, on, asseguts, amb preguntes i res postes, 
amb act uacions, haguéss im pogut deixar tats i cadascun 
deis nOI11S deis respectius partits a I'altura que els cor
responia. l eI'una manera 11101t general m 'acusen aquí 
avui, i ara, ele mentir, i m'acusen el e mentir, en general, 
tots, en tres ocasions, i esta va segur que el discurs, que 
havia se r fon;osam e nt demagogic, aniria -és una llasti
ma- per on ha anat. 

Dia 31 d'agost el presielent va mentir a través deis 
mitjans de comunicació. No és ver , cregui-me que no és 
ver. Sé exactament el que vaig dir als mitjans de comu
nicació perque aquells que vengueren a atendre 'm fins 
i tot varen demanar per primera vegaela com aixÍ ho 
duia escrit, perque volia que en sortís exactament una 
actuació i, a més, perque m 'he repassat fil per randa el 
que en va sortir l'endema. Tot el que jo vaig dir aquell 
elia eren tres coses: Primera, no hi ha res de financ;a
ment en el meu partit, mai Brokerval , mai Inverbroker, 
mai les societats, no han financ;at el Partit Popular, i va 
ser un titular generalitzat, i hi vaig fer tres referencies 
concretes: quines eren les relacions que hi havia hagut 
entre el Govern i Inverbroker, i varem respondre, com 
aixÍ ho férem el dia que venguérem al Parlament, de les 
accions que varem dur a terme, a uns els convenceren 
i a altres, no; una segona qüestió en contestar amb tota 
c1aredat que no hi havia hagut, de cap de les maneres, 
finan~aments del Partit Popular, i era en aquell moment 
-vostes se'n recordaran- en que tot feia referencia a 
matrius ele talons, a repartiments abundants i substancio-



5784 DIARI DE SESSJONS / Núm. 138/7 de febrer del 1995 

sos entre persones que mai no s'arribaven a explicar el que 
era suficient com per poder emprendre accions judicials, fins 
i tot aquest titular al qual s'han aferrat tots, que diu: "Ni yo 
ni ningún miembro deL Partido PopuLar ... ", aquest, a[ qual 
tots han fet referencia, si ten en la bondat d'anar a veure 
d'on surt el titular, perque no I'hi vaig posar jo, veuran que 
surt especialment en e[ punt i mesura en que feia referencia 
a talons, a finan<;aments, a formes incorrectes de finan<;ame
nts de partit polític, i una tercera qüestió que ha estat també 
a tots e[s mitjans, aguell mateix dia em vaig molestar -fins i 
tot n 'hi havia algun que feia així, que deia: "1 a que ve, aixo? "-
en demanar el maxim de respecte per a totes les actuacions 

que en I'ordre estrictament mercantil tenguessin persones 
físiques, jurídiques, organismes, associacions, institucions, 
pergue. mentre no se'n demostri el contrari, qualsevol rela
ció mercantil de caracter ordinario legal. i feta amb organis
mes financers establerts legalment no té per que ser tatxada 
de mal feta . Per tant, jo no puc aelmetre que aquell e1ia jo 
mentís a ningú. vaig contestar elues coses que interessaven 
als ciutaelans: una, que hi havia fet el Govern. i elues. si era 
ver que hi havia hagut qualque finan<;ament eI'unes societats. 
d'un conjul1t de societats . cap al Partit Popular , i tercera . 
demanar respecte. sobretot respecte, per a les que fossin 
normals. 

M'acusen ele mentir més dissimuladament. En aquest 
' parlalllel1t ningú no s'ha atrevit a elir que clia 31 eI'agost. en 
la compareixen<;a aquí, varem mentir. No, no ho han pogut 
dir, perque, com tots, ens hem repassat fil per randa el debat 
e1'aquell clia i només s'hi va parlar únicament i exclusiv(j
ment. i ningú no va demanar altra cosa, de coses que el Go
vern hagués fetes, fins i tot jo vaig fer una referencia a les 
operacions ele traJic mercantil formalment i legalment impe
cables. Hi havia algú que intentava insinuar que el dia del 
e1ebat de l'estat de la Comunitat també s'havien dites aquei
xes coses; no hi ha cap referencia tampoc, en absolut. 1 és 
ver que en aquell moment no hi havia cap necessitat de elo
nar més explicacions, jo responia com a president d'un partit 
d'una acusació de finan<;ament il'legal, jo responia com a 
presielent el 'un govern del que havíem fet amb aqueixes 
associacions. 

Si tal vegada hi havia o no doblers elel partit que jo presi
dese, i aixo interessava a a[gú, possib[ement era als afiliats i 
a ningú més, perque jo no crec que sigui normal que cada 

,dia em demanin per aquí on he obert un compte i dema on 
'1' ha tancat el PP, i on el té, el compte, a Búger, a Lloret, a 
Palma, a una altra sucursal; no crec que aixo vengués en 
aquell moment a[ caso 

Se'ns ha acusat de mentir a[ Tribunal Superior de Justícia 
de Ba[ears, no importa ho contesti jo, han contestat per mi 
aquells que estan més reconeguts idoniament per fer-ho. Ho 
varem dir nosaltres, una cosa és un diposit i un altra és un 
compte corrent. E[ problema és que tots par[am amb molta 
facilitat davant preguntes i respostes, i, a vegades, no s'em
pren amb exactitud els termes, ni per part nostra, ni s'escri
uen amb correcció moltes vegades. Per tant, al Tribunal 
Superior de Justícia de Balears. el/s mateixos així ho han 

dit, no I'hem enganat. Una cosa són comptes, altra són 
diposits. 

Sincerament, jo crec que tampoc no puc dir coses 
que no em consten fefaentment, pero jo també he sentit 
a contar mo[tes histories des del primer dia. Aquells 
noms i aquell compte els coneixien aquells que I'havien 
de coneixer, aquel/s que en feien investigació, ho supos, 
perque no tenia, en absolut, cap tipus de secret, ni esta
va ocu[t sota cap nom estrany, ni era un compte xifrat, 
era un compte que es va comen<;ar amb el meu nom i 
que es va mantenir amb el meu nom fins que, com els 
explicaré, les circumstancies, les circumstancies a que 
feia referencia un portaveu d'un altre grup, del NIF, de 
responsabilitats fiscals, varen fer necessari complir amb 
el que estava estrictament mandat en totes les actuacio
ns . Sempre al meu nom, ido, miri, jo no he estat socia
lista mai, i esper no ser-ne, a pesar que em pareix que 
em preparen la fama perque em facin un títol e1'honor, 
perque. a I'hora ele repartir mals pensaments, quasi 
sempre se ' ls enduen tots ells, i pagines de moviments i 
ele diaris. també, i d'actuacions judicials , també, i erac
tU<lcions ele tot tipus i eI'investigació, també. i vos tes em 
creen la fama perque em facin el títol e1'honor. lelo, fins 
eli<l 15 ele mar<; de 1994, data que per a mi té unes grans 
connotaciol1s -la5 idl/s de marzo-, es c1óna la c<lsualitat 
que serviciar hi v~1 néixer , no hi h<l hagut mili eles ele 
Madrid, en el meu partit, un poder perque s'obrissin i 
es manejassin comptes corrents. Potser aixo sigui dolent. 
pero en aquest moment esta resultant elificilíssim, pero 
aixo és així, i, si m'<lpuren , Ji donaré una raó que tal 
veg<lda qualque grup la mantenelra. un partit nacional 
amb una caixa única, co.mptes per aquí i per alla i sig
natures per aquí i per alla pot responc1re elels ingressos, 
pero no vol respondre de les eles peses c10lentes que facin 
els altres, pero la veritat és que les circumstancies varen 
fer que precisament I'actuació, imposada per la lIei, 
imposada pel rigor del Tribunal de Comptes, que, cada 
vega da que compaginava saldos, números i xifres, co
mem;aven a no quadrar, motivassin una serie successiva 
de circulars del partit demanant ... i una serie de repli
ques on es deia "ido, podras ... ", i dia 15 ele mar<; es va 
fer, mentrestant, al lIarg d 'aquell temps es va prendre 
amb prudencia la mesura d'intentar llevar tot quant ele 
compte només estigués a nom, o lIevar-ne [a titularitat, 
d'una persona física o de dues persones físiques, per
que, a més, a alguns altres elel partit, és ver, els havia 
comen<:at a crear problemes de renda, i no parl a Bale
ars, sinó a a[tres bandes. Per tant, igualment que havien 
funcionat els comptes insulars, igualment que havien 
funcionat els comptes [ocals i regionals, aquest n 'era un 
mes. 

Jo també he lIegit a[s mitjans de comunicació allo 
deIs comptes secrets a bancs concrets -no voldria haver
los d'anomenar-, amb xifres de deu milions de pessetes, 
pero, per favor, no creguin tot el que s'escriu en els 
mitjans de comunicació, perque qualque vegada també 
tenen informació que no és correcta. No hi ha cap 
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~ compte del Partit Popular en el Bane Central Hispano, no 
s'han hagut d'esbotzar comptes, ni hi ha, que jo sapiga, fins 
avui, cap frau, com també s'ha escrit per 4.100.000 pessetes, 
que si arriben a ser-ne cinc, prepari's, i vostes també ho han 
Ilegit. 1 si 4.166.666 són la sisen a part de 25, poden ser la 
dotzena part de 50, i per a aquells que són aficionats als 
nombres i a les lletres pot ser qualsevol altra cosa. Jo li diré, 
a voste, Sr. Sampol, el mateix que voste m 'ha dit, i esper que 
em cregui, si no, plantegin la comissió d 'investigació tal com 
nosaltres l'hem plantejada i en tendran tota la documentació, 
són uns doblers del partit recollits des de fa molts anys i 

I procedents de I 'antiga Alian<;a Popular. atresorats parcial
ment -perque que no els hem hagut d'emprar és una afirma
ció gratu"ita. no hem emprnt aquests que quedaven aquí-, 
atresorats am b prudencia, in vertits parcial ment en fi nalitats 

:' de partit, desinvenits c1avilnt le~ eireumst<lneies, quan la 
prudencia ho ha fet. i elipositats p:lIcialment en lnverbroker, 
hi havia afegit madi/a sea la ho/{{. perque .,i no, no estaria 

aqul 

Per tant. no tene res en al1,ulllL :1 :11ll:lg:ll . Si vostes volen 
lota la inforl11ació que eorre<;f1tlll al Illeu partit el'aquesta 
eOl11unitat i cl'aquesta regió -COI11 , qll:11l i el e quina manera, ele 
quina forma es va fe!', ele quin:l 11l'Oceclenci:1. ele quina aetua
ció, qui va ser el titul::lr (¡-un:) eO\:I. qUill en va ser ele I'altra, 
qui hi tenia signatura, C¡UI 110 Il ' hi tel1i:I-, el Trihunal ele 
COlllptes els I,t elonara. És LJ~ie,lilí que e~pel·il1. un poe més , 
no passin cap pena , es el reSlltll1\ahle el e tots els nostres 
comptes i no hem fet mé~ que \eguir en caela moment les 
indieaeions que ens han (lon:l1. me" prest o més tarel, pero 
les hem seguides, i eles ele l l.J9J aixo és així . 

A vegades I'exereiei elel puritJllisllle es converteix en 
fariseu i hipocrita, i tene pOI' que estiguell1, per part e1'alguns 
grups, davant aquest eas, i no és el seu. Nosaltres havÍem 
demanat aqueixa eomissió global i general per poder-los, amb 
tata la tranquil'litat del món, 110 ocultar absolutament res, 
pero algú ha dit, i ho ha dit emulant-me a mi en altres oca
sions, alla de "o tots moros o tots cristians". Hi ha uns pro-

! eessos oberts, hi ha unes administraeions que actuen, aixo 
s'ha passat al Tribunal ele Comptes, en el seu moment eme
tran un informe, així eom emeteren el seu, el seu d 'unes 
eleecions, el nostre, I'emetran de tota la gestió del partit al 
Ilarg del temps, com la seva, eom la de tots, i, per tant, alla 
podran eomprovar, si no, facin allo que nosaltres els hem 
demanat, tota la informaeió que vulguin. Tenc por, pero, que 
no ho faran així, tene por que hi ha qui exerceix massa la 
demagogia barata, qui torna a intentar repetir aquella histo
ria deis xees, de les matrius i deIs noms, qui torna a intentar 

~ repetir la historia que Brokerval eren mils de miJions, no ho 
, sé, set-cents, vuit-cents, i ha quedat en 198, deIs quals, amb 

I'actuació ele caraeter legal que el meu partit hi ha fet, en 
presentar els documents amb els poders corresponents d'a
quells que es poden presentar a fer la reclamació, ha actuat 
en el moment just i necessari i davant I'autoritat oportuna, 

. sense necessitat d'actuar quan vostes ho diguin, sinó que 
., quan nosaltres ho creim oportú, amb poders. amb doeuments 

i amb aetuaeions. 

No sera que allo de I'estafa del segle esta eomen<;ant 
a perdre gra -no vull defensar ningú- i ara 1 'hem de tor
nar a encalentir perque vénen eleccions? També estic 
segur que, al llarg del ritme de la campanya, encara 
tendrem més renovació i més moviment d'aquest, per
que hi ha poques alternatives poIítiques i s'han de pre
sentar alternatives personals. 

Dic amb tota sinceritat que ho lament moltíssim, no 
em complau pujar a aquesta tribuna per aqueixos temes, 
perque cree que no és bo en absolut per a la credibilitat 
que tant demanen de les institucions, i n 'hi ha alguns 
que actuen tan soIs ... , perque hi ha grups polítics que 
manegen les dues mans i un e1ia peguen i un altre fan 
alternatives, pero n'hi ha que fa dotze anys -eregui'm
que nOl1lés fan la mateixa política. 

Algú em e1eia }' ,litre dia eles ele Madrid, j no eri) pre
eisalllent e1el meu partit: "1 que vals') Ens hauries de P::l
gar per l1lantenir una tdl guarela cI'ineol1lpetents". Mol
tíssi mes gl'aeies. 

(A pi ({w/ i 11lr'!llS ) 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Culellas. 

Passam al torn elels grups que vulguin intervenir dins 
la qüestió. 

El Sr. Pascual. pel Grup Parlamentari MIXT, té la 
paraula. 

EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS: 

Gracies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. 
Assistim a una curiosa reaeeió psicolagica, que és la de 
les mambelletes deIs parlamentaris del Partit Popular. A 
mi en fa pensar, aquesta reaceió, que com més mambe
Iletes, més inseguretat; necessitat de reafirmar el. presi
dent, perque ho ha dit fluixet -a la millar el Sr. Presi
dent esta malament de la gargamella. 

Sr. President, Sr. Cañellas, en primer 1I0e, he d 'agrai
r-li que hagi sortit, jo Ji he demanat que sortís, pero li 
he de dir diverses coses a continuació. 

En primer 1I0e, n s'excusi, voste, ara que el Partit 
Popular voti que no a la ereació d'aquesta comissió 
d'investigaeió personal, seva, en la comissió a que s'ha 
votat que no abans. Aquest diputat Ji ha dit, i cree que 
els altres també, que si estigués ben plantejada la crea
ció de la comissió d 'invstigació, I 'altra, la deis partits 
polítics, que no té res a veure amb la de voste, perque 
hi ha coses a investigar que són seves i que no són del 
partit polític. Aleshores, nosaltres, a la millor, hi vota
ríem que sí, que la tornin a presentar al registre, pre
sentin-Ia al registre, pero no s'hi excusi, votin que sí a 
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la comissió d'investigació perque I'investiguin, a voste, no 
els partits polítics, a voste. Per tant, si vostes voten que sí 
ara a aquesta comissió, jo entendré que voste no ha donat 
resposta a quin és I'origen deis doblers, deIs 4.166.666 pesse
tes, perque jo no I'he sentit, l'origen, jo no l'he sentit, li he 
demanat a veure si hi havia relació directa o indirecta, a 
través de certa companyia, que havia cobrat Una factura del 
túnel de Sóller, no ho ha dit. Si vostes voten que sí a la 
comissió d'investigació, voste, Sr. President, queda exculpat 
de no dir res, ja ho dira la comissió d'investigació. Si vostes 
voten que no a la comissió d'investigació, voste continuara 
sent un president sota sospita, Sr. President, perque voste ha 
intentat justificar que no ha dit mentides, pero és que no ho 
aconseguit , no ho ha aconseguit. Titulars de diversos diaris 
varen dir que ni jo, ni el Partit Popular. .. , i després em diu 
que si el context , que no sé que, etc. No . no ha convel1(; ut 
aixo . Sr. President. 

Per que no ha dit que teni a aquest compte') , per que no 
ha e1it que hi havia una relació 3mb Brokerval fin s que hi
send a h<1 in vesti g<1 t?, per que no ho ha fet abans'l, no ve u 
qu e tot aixo li ll eva qualsevol c reelibilitat'7 

Sr. Pres ielent, a mi no m'h a con ve n<; ut. Vos te di gui qu e 
sí a . Ia com issió el 'i nvesti gació . Aclareixi si vol qu e sigu i 
secre ta -vull dir que no importa ... -, pero la seva, no la elels 
partits, la seva, Ve ngui a la comissió d ' investigació, e ns e10ni 
les proves, perqu e voste necessita dona r proves ele l' origen 
d 'aquests doblers, en necessita donar proves , perque voste no 
ha dit la veritat aba ns i a ra ha de donar proves. La institució 
de la Presidencia de la Comunita t Autonoma no pot gover
nar amb aquestes condicions, Sr. President, ele desprestigi él 

causa que no ha dit la veritat, no s'hi pot governar. Per tant , 
votin a favor de la comissió d ' investigació , i si en voten a 
favor, voste avui quedara justificat, pero, si no en voten a 
favor. nosaltres ha urem ele pensar que és un president sota 
sospita,i el temps ho dira, perque aixo s 'acl arira, Sr. Presi
dent. Pensi que si avu i voste hagués dit Ulla mentida a aquest 
parlament. a mb tot el que ha die ho ha uria fet amb premedi
taci ó i tra"idoria, jo esper que no sigui aixÍ. 

E L SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Pascual. Sr. Sampol, el seu torn o 

EL SR. SAMPOL 1 MAS: 

Gracies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. No 
tenia obligació reglamentaria avui de sortir a la tribuna, pero 
crec que no !'hi quedava més remei, i no l'hi quedava més 
remei no perque l' hagi sol'licitada un grup parlamentari, no 
I'hi quedava més remei perque era un vertader escandol 
públic el que ha sortit aquestes setmanes en els mitjans de 
comunicació, i la gran equivocació és esperar la petició d'un 
grup parlamentari, fins i tot 11 varem donar vint-i-quatre 
hores de temps perque la sol' licitas voste, perque creiem 
que ho farien. L'altra vegada que va compareixer jo no li 
vaig replicar perque el considerava un tema menor, pero .ia 
va dir : "He comparegut a petició propia" . Li record que, per 

errors de forma, per errors de forma, la Mesa del Parla
ment, amb majoria del Partit Popular, ja no va admetre 
a tramit una primera sol, licitud de compareixen<;a pre
sentada pel Grup Parlamentari PSM i EEM, i que des
prés, quan voste la demana a petició propia, a dins la 
Junta de Portaveus que I'acorda, hi havia dos escrits, un 
formulat correctament, registrat en primer 1I0c, que la 
sol 'licitud de compareixen<;a registrada pel Sr. Cañellas. 
Aleshares, li vaig deixar dir que havia comparegut a 
petició propia, pero, en el temps, hi havia una petició 
primera del Grup Parlamentari PSM i EEM. Jo no sé si 
hauria comparegut voluntariament si no hagués estat 
per la insistencia del nostre grup o Ara e l que no és 
con'ecte, Sr. Cañellas, és el que ha intentat fer, posar el 
ve ntilador en marxa, perque no degrada ni a voste ni els 
a ltres pa rtits, degrada tot el sistema democrat ic en con
junt. 

Pot creure 'm o no quan li dic quin és el nostre fin a
n¡;ament i quin és el nostre eneleuta l11ent, CO\11 jo puc 
creure o no a vos te , pero entre voste i jo -i perdoni que 
ho perso nalitzi- en aquest moment hi ha una petita 
di fe renci a. que és qu e. a mi, Hisen el a no m'ha trobat 
4. 166.666 pessetes a Brokerval i a voste , sí: a i 111 i no se 
m'acusa en els mitjans ele comunicació ele fr au fisca l, ni 
se l11'hi ac usa e1'ocultar comptes al Tribunal Superio r ele 
Ju stÍcia, ni se m'hi acusa de cobrar comissi o ns il'l egals 
pe l túnel ele Sóller, com I'acusen a voste a les portades 
de is eliaris. A mi se ' m va acusar una vegada , per cert el 
seu batl e ele l'Ajuntament ele Manaco r, i al dia següent 
va ig anal' a Manacor i hi vaig mostrar la meva declaració 
de rend a als mitjans de comunicació: enca ra esper la 
disculpa del seu batle . 

Per que no hem acceptat la comissió? Una comissió 
a proposta del Partit Popular, alla on se'ns donaria tota 
la informació requerida, i que no recorden I'experiencia 
del túnel de Sóller?, una comissió aprovada per tots els 
grups, pero controlada pel Partit Popular, amb preside
ncia del Partit Popular. Actualment, i hem reiterat la 
sol·licitud de documentació com a mÍnim en dues o tres 
ocasions, encara queda el 50% de la documentació que 
va sol, licitar el Grup Parlamentari PSM i EEM sense 
remetre al Parlament, documentació basica per aclarir 
I 'adjudicació del túnel de Sóller, encara no ens ha estat 
enviada, i hem de confiar que amb una pro posta tan 
ambigua, tari' poc clara, tan poc delimitada com la que 
presentava el Partit Popular avui es permetés acudir al 
Sr. Cañellas, el qual hi aportaria tota la documentació. 

Sr. Cañellas, aquest és el debat El debat d'avui no és 
el finan<;ament de tots els partits polítics, el debat d'a
vui és la relació del president de la Comunitat Autono
ma de les Illes Balears amb Brokerval i Inverbroker. 1 
no fem el joc a ningú, aquí hem demostrat la suficient 
independencia al Ilarg d'aquests quatre anys, i moltes 
vegades hem estat tan enfara d 'aquest grup com enfora 
de vostes, i es veura encara d 'aquí a final de legislatura. 
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Pero anem al tema central. Afirma que no varen mentir 
al Tribunal Superior de Justícia de les IIIes Balears -i aprofit 
per contestar al Sr. Peralta- perque el fiscal va dir que "no 
podía calificarse a Brokerval de entidad bancaria", pero la 
pregunta torna a ser la mateixa, voste ha dit que no hi havia 

1 un compte a l Banc Central Hispano, ha dit aixo. no hi havia 
cap compte ni del Sr. Cañellas ni del Partit Popular al Banc 
Central Hispano. O'on ve el taló de 4.166.666 pessetes?, 
perque és un taló, d'on ve? , de quin compte?, és un compte 
del Partít Popular?, és ·un compte a nom de Gabriel Calíe
Has?, de quin banc? Aquest és el tema clau que no ha contes
tat, com no ha contestat la gran majoria de preguntes que li 
he fet, les hi recordaré aquí, i n'ampliaré la primera: Qui és 
el titular del compte corrent, si no és elel Banc Central His
pano, que figura a nom de Gabriel Callellas i Fons o 8 n om 

'" d'una altra persona física o juríelica elel qU81 sortí el taló ele 
4.166.666 pessetes'J, eron provenell els doblers existents en 
aquest compte'J, eI'Alianz<I Popul:ll. ele CjUCltes ele milit8nts 
e1el P8rtit Popular, de cobramellt ,-le cOlllissions per I'aeljudi 
cació ele l túnel del Sóller. eI'allle, lipus el e cOlllissions'l 

l li faig una pregunta. ~r . Cúiell:ls. pnllué ha sortit a I,t 
portaela eI ' un eli,tri: Voste. Sr . Cllll!II:I'>. o :lItres Illembres del 
Govern. a títol personal o en 1 el)1 L",ent:lció elel Partit Popu
lal, h:l cobrat comiss ions pn J":ldjullic:lció elel túnel ele Sóller 
o per J"8c1juclic8Ció eI'algun:l :lltl:1 ubl :l':' H:l ele contestaí- 8ixo 
avui aquí. i li ho elem<ln perqué l''> :1 le~ portacles elels eliaris, 
ha sonit püblicat prúclicillllelll ;1 llll~ eh eliaris el-aquestes 
illes . No nOlllés aixó, hi ha sOllil public<ll que l'empres<I 
concessionaria elel túnel ele Sólkl rally IY:\9 havi<l comprat 
una factura falsa <1 la Societal Hispanoamericana ele Promoci
ones y Construcciones: aquestil societat. a canvi, hauria emes 
una serie de talons, un cI'ells ele 75 Illilions que s'h_auria 
ingressat en e l compte corrent del Sélnc Central Hispano, eliu 
que no ex!stia un compte corrent en el Sanc Centr<ll Hispa
no, el titular elel qual és el Sr. Gabriel Calíe llas i Fons, d'a 
quest compte haurien sortit 50 milions en efectiu, qui els va 
cobrar? DeIs 25 milions restants, e l titular n'hauria expeelit 
sis talons de 4.166.666 pessetes. un el 'ells, I'ingressat a Bro-

~ kervaL és el que ha servit als inspectors d 'hisenda per identi
ficar el Sr. Gabriel Cañellas COI11 a titular d'aquest compte 
corrent. És veritat tot aixo que ha sortit a la portada d'un 
diari? No mereix aixo que voste, a petició propia, amb cinc 
minuts, sol'1iciti compareixer en el Parlament per explicar
ho~ És ver que aquests altres talol1s podrien haver anat a 
parar a destacats membres del Govern? 

Jo estic disposat a creure tot el que avui voste declari 
aquí, pero s'ha de justificar documentalment, Sr. Cañellas. 

~ Les acusacions són molt greus. Pot aportar els documents 
1 aquí o els pot aportar a una comissió d 'investigació_ 

Valoracions polítiques que se'n poden fer, d'aixo. Jo crec 
que no hi ha cap valoració política a fer. Si tot aixo és ver, 
és una cosa de jutjat de guardia. és una qüestió tan greu i 
tan important que a mi no em permet fer cap iniciativa po-

~ lítica. La primera intervenció seva ha deixat totes aquestes 
, qüestions a l'aire, no les ha respostes , i jo li deman que hi 

aporti documentació , i no s'excusi sota la comissió d'investi-

gació, perque era una maniobra de distracció. Vostes ho 
haguessin pogut fer primerament responent aquí i apro
var aquesta comissió i, després, dir: "1 ara n'hi haura 
per a tots". Així hauria estat correcte, pero la maniobra 
ha estat massa burda, la maniobra ha "cantat" massa, la 
intenció seva era distreure l 'atenció, i la seva obligació 
era la ele respondre, la se va obligar:ió és respondre polí
ticament al Parlament. Si av ui no té la documentació 
per justificar totes aquestes qüestions, només li queda 
una solució, acceptar la creació de la comissió d'investi
gació i aportar-hi tots aquests documents que justífiquin 
que totes aquestes declaraciol1s , de les quals no n 'hi ha 
ni una que sigui un judici de valor nostre, ni una, per
que també hem mesurat molt les paraules, totes estan 
escrites en els mitjans de comunicació_ Moltes ele gnki
es , Sr. Presielent. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies. Sr. Sampo!. SI_ Triay. el seu torn o 

EL SR_ TRIA y 1 LLOPIS: 

Gr8cies, SI-. Presiclent. SenyolTs i senyms cliputats . 
En primel- Iloc, hem ele 1 econeixer un canvi eI'actitucl 
per pan elel presielent, que no V(l acceptal 1;1 comparei
xen~a reclamada pel Grup P8rlamentari PSl''''¡ i EErvl. 
entre altres coses, segons el seu portaveu. perqué en 
aquest plenari LOt es feia ele cara a la galeria i aixo no 
servia per res; crec que hi hél hagut un canvi i aquest 
plenari .ia serveix per a qualque cosa. quan el president 
s'ha brindat a pujar a aquesta tribuna. 

Pero si aquestes són les explicacions que té, Sr. Pre
sident, malament ho té. 

Avui hem vist aquí un arbitratge molt caso la -casero, 
com en diuen en futbol-, a mi m'haurien tret la targeta 
vermella si hagués fet el que voste ha fet, pero, ja que 
hi som, i si així s 'a rbitra avui, crec que les seves refere
ncies al punt anterior admeten algun tipus de comentari, 
quant al punt de la comissió d'investigació deis partits 
polítics. Ouguin aquí la proposta correcta. Vaig adver
tir, o vaig demanar, assessorament jurídic, que és una 
manera indirecta ele partir, perque no estava ben plante
jada, no ens hem quedat tots sois, n 'hi ha hagut molts 
que ho han pensat aquí avui. Ouguin la proposta cor
recta, perque nosaltres som vÍctimes elel seus abusos 
electorals, nosaltres som víctimes deis seus abusos elec
torals . Reconstrulm els elements més visibles, com a 
mínim, de les campanyes electorals passades i compa
rem-Ios, pagines de publicitat als diaris, tanques publici
taries, banderoles, tot aixo es pot reconstruir, ho valora
rem i en farem comptes, perque no faltaria res més que, 
sent vostes els qui multipliquen per quatre, per cinc o 
pel que sigui el cost de les campanyes electorals de qual
sevol altre partit i després declaren 35 milionets de 
pessetes al Tribunal de Comptes, encara, arnés, hagués
sim d 'aguantar les seves amenaces, especialment a pocs 

'. 
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mesos d'unes eleccions en .que ens tornaran a fer el mateix, 
hi tornaran a fer un autentic abús de despesa electoral d'ori
gen desconegut. Per tant, duguin-ho, perque estam interes
sats en aquesta qüestió. 

1 bé, ja ho saben, senyores i senyors diputats, cap deis qui 
som aquí vam saber llegir els diaris de dia 31 d'agost, tots 
ens vam equivocar, no vam saber captar les expressions del 
president, quina llastima!, quina llastima que en una ocasió 
tan important no transcrivissin bé unes coses que duia escri
tes, a més, quina llastima!, i que interpretassin tan malevol
ament unes coses que va dir d'una forma tan clara, que ha ti
tulassin tan malament. que ho compaginassin tan malament. 
A mi em sap greu que els mitjans de comunicació, en una 
ocasió tan especial, no estiguessin a I 'altura del Sr . Cañellas, 
perque, a l'altura del que li demanaven, sí que crec que hi 
es tigueren. ara resulta que res del que va dir , res del qu e jo 
he llegit. pe rque ho he llegit textualment. cap ele les afirmél
cions contundents de la seva persona i del Partit Popular en 
relélció amb Brokerva l, no en relació élmb el finan<;ament 
il·legal. en relació amb operacions el e Brokerval, que són 
elues qüestions tractades. no són correctes, no estan ben 
i nterpretaeles. 

El Tribunal Superior de Justícia, Sr. Cúiellas, no ha elit 
que el Sr. Berastain hagués dit tota la veritat en el certificat 
que va fer , no ho ha e1ie aixo, ha dit que no hi veu inelicis ele 
elelicte, que és una altra qüestió, encara que s'igui socialment 
i políticament reprovable aquesta omissió, i és ciar que 
aquesta omissió s'hi va produir , si els fets són COIl1 voste di u, 
si les fets són e1'una altra manera, a la millar van dir la veri
tal. 1, Brokerval, crec que és una institució financera, i In
verbroker, i a<;o és el que li demanaven, institucions finance
res, no comptes bancaris. 

Diu que ningú no li ha tret el Diari de Sessiol1s, no s'hi 
han atrevít, pero I'arbitratge era més e1ur i la compareixen<;a 
era sobre les relacions de l'Administració i de les empreses 
públiques, no ana va d'altra cosa, i amb unes afirmacions tan 
contundents, tan cIares i I1ampants que havia fet pocs dies 
abans, tothom tenia ben clar que voste no tenia cap relació 
amb Brokerval , ni a títol personal ni en representació del 
Partit Popular, ni ningú del Partit Popular, i per tant, una 
cosa tan clara ... , que havíem de demanar? ]0 crec que estava 
claríssim i documentat, tots tenim aquí les notes per poder
ho contrastar a través de les fotocopies deis diaris publicats 
aquell dia. 

, Fa pocs dies deia el seu secretari general, I 'autentic, el Sr. 
Alvarez Cascos, que "el president nordamerica Richard Ni
xon no va dimitir per haver organitzat el 'Watergate', sinó 
per haver mentit per tal d'emmascarar el 'Watergate''', i 
acaba dient que "no es pot sortir amb dignitat, amb honor, 
des de la mentida", paraules sabies. El Sr. Aznar no es cansa 
de dir que quan guanyin i governin Espanya, ho faran com 
a les IIIes Balears, que Déu ens agafi confessats, ho faran des 
de la mentida, des de les dobles i triples visions deIs fets, des 
de I'excusa de privacitat per el'ludir la responsabilitat, des del 
concepte nou de la intimitat deis partits polítics. 

Sr. Cañellas, el seu cicle polític va comen<;ar amb un 
escandol, amb un frau, el de Zeus i Torcal, tot sembla 
preconitzar que acabara amb un altre escandol, amb un 
altre frau, el de BrokervaL Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Triay. Per tancar la qüestió, té la paraula 
el president Sr. Cañellas. 

EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN (Gabriel Cañe
Ilas i Fans): 

Senyores i senyors diputats. Voldria comen<;ar per 
eleixar un tema prou ciar, perque a vegades tenir orelles 
pertot serveix per evitar noves interpretacions de coses 
que jo hagi elites. Vejam si ens aclarim. Pens que els 
contestat tot -e1isculpin-me perque he vengut amb la 
meitat deIs folis-, el que passa és que quan un a vegaeles 
no escolta bé, no entén lOt el que li diuen . 

He dit que eren doblers e1el partit. ele I'antiga Alian<;él 
Popular. Si aixo no contesta una pregunta ele comissions 
és que no sabelll casar el que jo dic amb el que voste 
elemana , perque la pregunta que vos te hél fet no m 'a
tre viria mai afer-la jó a ningú sense anar imlllediél
tament alla on toca, i escolti. els mitjans ele comunicació 
van prou vius a no dir-ho tal com sona, sinó que cliuen 
"pareix" o "podria ser"; en aquest cas, van més vius que 
vostes . Que eren del partit, atresorats amb prudencia, 
aixo vol dir guardats. lnvertits parcialment, desinvertits 
c1avant les circumstancies que han convengut i tornats a 
dipositar a Brokerval -i. he dit que male'ida sigui I'hora-. 
Per tant , al Banc Hispanoamerica, no hi cerquin ni 
comptes meus ni comptes del PP, i per alla que un hi ha 
d'anar amb fil de plata, els assegur que en el Banc His
panoamerica hi ha un compte des de I'any 63, quan vaig 
acabar la carrera, jo vivía al carrer de I'Estanc i vaig bai
xar a abrir el primer compte de la meya vida, que enca
ra funciona, pero, com veuran, només em serveix per 
pagar els rebuts; no és aquest, el compte, ho dic perque 
després díran que no ho he dit, ha dit que no hi havia 
un compre seu en el Central Hispano; quan I'any 64 vaig 
acabar la carrera i vaig venir a Palma, vaig obrir un 
compte al Banc Hispano, avui a nom meu i de la meva 
dona, i, si volen, encara els en puc donar el número, 
pero supos que ningú no fa referencia a aquell compte. 
Aixo vol dir que aquests doblers, desinvertits amb pru
dencia davant les circumstancies, van donar peu que un 
xec, que casualment és de I'Hispano, fos el que servís 
d'ingrés alla, in o té res a veure amb tot el que vostes 
m 'han demanat, ni és la sisena part de res ni prové de 
cap company de cap casta d 'estil, és la desinversió d 'una 
inversió que havíem fet, i si la volen saber, muntin la 
comissió aquí i jo els duré tots els papers amb molt de 
gust, pero cada vegada que vostes em vulguin fer com
pareixer aquÍ, no ha de sortir un mitja de comunicació 
nacional o de fora amb una notícia i que I'endema en tri 
la seva reacció, i no m 'estic referint a voste, i ho sap, 
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~ que cada vegada que m 'han demanat, he vengut a contestar
li , sinó a altres que s'amaguen darrera aquells sistemes. Per 
tant, cree que les preguntes que voste ha fet estan contesta-

des. 

Quan he dit que no hi havia un compte del PP en el 
'. Central Hispano, no diguin "ido, era un compte de Gabriel 

Cañellas", perque tampoc, ni lo uno ni lo aIro, sino lOdo lo 
contrario. 1 no esta gens amagat, el dia que vulguin, muntin 
la comissió, la provoquin , vostes ha poden fer igual que 
nasal tres i treurem els papers, si és que no els trec per un 
altre camí. Aclarit. 

4.166.666 pessetes en aq uest CIS no són la sisena part de 
res, són 4.166.666 pessetes perque va clonar -perdoni 'm- la 

;-. casua litat que va venir així, peró I'es més . no hi cerquin 
múltiples ni companyies , en aqucst cas hispano-alemanyes. 
no "centrals hispanos", sinó hi"pano-;ilemanves, no les hi 
cerquin. de cap de les mannes. 

Que no em quedavil mé., relllel lllle surtil aLju l -.18 pas a 
contesta l', aclar it el primel' pUIl!. Ix:rl] ué no en Cjueelin duh
tes, fil per randa-: home. que Jll) m'hi ljuecl:lva més remei, 
després del numeret antel·iol. J1oc!I' i:1 h:lVel-me anat a ca 
meva tan tranquil. Perllul' er:1 un esc~n cl()l públic: escolti, 
duc dotze anys aguantant eJ~ e,c;·11lc101., púhlics, si jo els c1ic 
que ja m'estan donant-el títol t!'hnnof elel PSOE i encara, 
fes. Era una equivocació e~pel :11' :1 aljuest respecte: a aquest 
respecte, voste hi opini, pert1 é, ljue. com hagi cle fer cas a 
tot el que sota aquestes coses que vos tes anolllenen escancio! 
públic, puc c1eixar ele fer Jltr:l CO,:I Els ventiladors: qui té la 
cua de palla, aviat se li encén, ele venti ladors per orejar co
ses, només n'hi ha d'haver si hi ha qualque cosa a orejar, si 
no, nOlllés fan aire frese, molt rrese: haurien aclarit, aquells 
ventiladors, la situació de totholl1? les institucions haurien 
tengut aquest reconeixelllent que vostes desitgen que tenguin. 
Diu: "A voste I'acusen tots els dies". aixo m'ha dit, "aquesta 
és la diferencia amb voste"; home. no és el mateix, no hi ha 

.. el mateix interes ni el Illateix morb, no veu que jo ara som 
~. el protagonista de El caso?, i li diria que en aquest cas voste 

no és ningú, pero no és que no sigui ningú, és important, 
pero no hi ha les mateixes mides. Que esta enfora deis dos 

: grups i que delllostra sempre la seva imparciatitat i que, a 
: partir d'ara, hi estara molt més: és ciar, ara vénen les elecci
: ons, ara se n' ha de diferenciar o, si no, pensaran que tot és 
: el mateix i que tant és votar d 'aquí cap alla ... Que contes
. tam fil per randa alla que és seu: sobre allo altre ti he con-

testat, allo que li preocupava a voste , no em fací "bububu", 
perque li he deixat ben aclarides tates les preguntes, el que 

~ passa és que voste no les vol entendre. Voste ha acabat amb 
allo de les comissions i jo li he contestat allo de les comissi
ons. 

He comenc;at per aquí, he comen¡;at per dir-li d'on ve 
aixo, he comen¡;at per dir-li que no n'hi ha cap, de relació 

: amb I'Hispano, etc. 1 no em digui que voste no ha fet judicis 
?de valor, que tot esta escrit als diaris, li repetesc allo que li 
! he dit abans, els mitjans de comunicació escriuen amb malta 

prudencia i agosaradament al mateix temps, perque mai 
no han dit aixo que voste ha posat d 'ells aquí. 

1 bé, i el Partit Socialista insisteix -he perdut fins i 
tot els papers- en tres quartes del mateix, que jo no tenc 
credibilitat, que vaig d'escandol en escandol, que se
gurament no hi haura manera mai d'aclarir els meus 
problemes, que, aquest plenari, no tenia més remei que 
acceptar-Io i venir aquí, a aquest plenari, a donar expli
cacions, jo els volia donar a una altra banda, elIs no les 
han volgudes, que són vÍctimes deis abusos electorals, 
pobrets, am b dotze anys en el Govern central, els tenim 
aquí mac;olats per la publicitat i la propaganda. Quines 
coses que ens arriben a dir. Unes campanyes que feim 
des d'aquí entre tots, i ara resulta que els tenilll anor
reats i alllenac;ats -alerta l. no fos cosa que ens passas 
qualque cosa-, amenac;ats i a punt ele queelar trepitjats 
per la proxima call1panya electoral. la qual varem apro
V<lr entre tots (quin preu tendria, quins doblers s'hi 
g<lstarien, quines <lccions s'hi tarien). encara pareix que 
comencen a no anal' bé les xifres i volclrien que les pu
jassim, que e ls l11itjans, entre tots. no varen saber captar 
les llleves lllanifestacions. jo els les he explicaeles fi! per 
I'ancl:¡, on és la diferenci:1 entre alió que vostes vo len 
Ilegir, perque aquell titular només és <l un l1litja ele co
l11unicació, i esta en coherencia a1llb el que hi h<l a 1;1 

ll etra peti t<l. 

Honor des de la mentida: SI JO estic aquí assegut 
defensant la mentida, i en Felipe amolla, i té tots els 
carrecs públics a la presó, i aguanta la tabarra, no men
teix ni diu res. El problema ele certs grups és que són 
com els escarabats entre borres, i els escarabats entre 
borres van tan baixos que només entre les borres es 
troben ells mateixos i la seva propia porqueria -perdoni, 
Sr. President. 

(Aplaudimems) 

EL SR, PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Cañellas. 

Reprenem el debat en el punt 011 l'havíem deixat 
abans de la qüestió incidental. 

Té la paraula, pel Grup PP-UM el Sr. Jaén i Palaci-
os. 

EL SR. JAÉN I PALACIOS: 

Muchas gracias, Sr. Presidente, Señoras y señores 
diputados. Seguramente no importaba mi intervención 
tras las explicaciones del presidente de la Comunidad, y 
mucho me temo, Sr. Presidente,que usted saldrá aquí 
una vez y otra, dará todas las explicaciones y no logrará 
convencer, aunque sea con las evidencias. 
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Se pide una comisión de investigación. Antes de entrar 
aquí, en la sala, yo he tenido ocasión de hablar con el porta
voz del PSM i EEM Y le he dicho: "Si usted viene conforme, 
nosotros estamos dispuestos a que el objeto de su comisión 
íntegramente se incorpore en la nuestra", el Sr. Sampol me 
ha dicho que no, no ( .. ) nada porque esto es propio de pactos 
entre diputados y esto es el Parlamento. Pues bueno, ustedes 
no han aceptado nuestra propuesta y no han querido investi
gar a todos, como ha explicado el presidente, y sobre todo, 
se escuchan desde esta tribuna afirmaciones que son muy cu
riosas, como una comisión de investigación que no ha de ser 
secreta, cuando, por imperativo del Reglamento -artículo 64, 
apartado tercero- , ha de ser secreta. 

U na aclaración antes de comenzar con el tema en cues
tión, y es que nosotros, en la Junta de Portavoces, votamos 
lo que votamos, Sr. Pascual. y la propuesta no salió porque 
el Sr. Peralta hiciese una delegación de su voto a ustedes o 
no. sino porque el Sr. Vidal se abstuvo y. en consecuencia, 
hubo 29 votos contra 28. Pero ustedes cuentan su historia , y 
también hay otras versiones, la nu es tra, por cierto, que es la 
versión original, sin que eso suponga otro calificativo ni otra 
obse rvación que la que si gnifica ser original . 

Pasaré por allo por la intervención del Diario de Sesiones 
que recoge la comparecencia ante la Diputación Pennam,nte 
ele lo que fu e el primer acto, yo no sé cómo adjetivarlo aquí . 
si tragedi;:¡, si comedia , drama, pem me pClrece que ese pri
mer acto está teniendo otros, y ya quedó claro que aquella 
responsa bilidad política que pedían al Gobierno por los 
activos financieros, que en absoluto había habido ninguna 
responsabilidad, ¿por qué? Porque se habían hecho inver
siones financieras al amparo del decreto y que el gobierno no 
estaba implicado en ningún escándalo y que nada tenían que 
ver con algunas acusaciones que ustedes hacían y en las 
cuales insistían. 

Pasaré por ato las referencias al Tribunal Superior de 
Justicia y a la Fiscalía, porque creo que no es caso de discu
tir aquí, y sólo pone de manifiesto que cuando no nos gusta 
una sentencia, entonces opinamos en sentido contrario sobre 
su contenido, o sobre una resolución o un auto, ca 111 o es el 
caso de la Fiscalía. 

Empezamos, por tanto, con esta historia, con unas inver
siones especulativas. Ustedes acusaban al Gobierno de inver
siones especulativas y que, una vez que se desinfló ese asun
to, continúan ahora con el otro y con esas comisión de inves
tigación. Yo creo que, lo he dicho en más de una ocasión, y 
conviene repetirlo, conviene repetirlo para que quede en el 
Diario de Sesiones y para que se vaya comprobando con el 
tiempo, como yo tengo la seguridad de que así será, y es que 
por la proximidad de las elecciones autonómicas próximas 
estamos continuamente sacando asuntos de acuse al Gobier
no, como suele ser habitual, desde una oposición que carece 
de una alternativa clara y de un candidato que pueda agluti
nar y ganar las elecciones, y para prueba, la última actua
ción, la última maniobra, la última insidia ele una denuncia 
presentada en el juzgado sobre posible prevaricación contra 

un ex-conseller del Gobierno. Aquí se ha hablado del 
túnel de Sóller, se mezcla con Brokerval, con el Partido 
Popular, en fin, se hace todo un conjunto para sacar 
conclusiones. Sr. Triay, a este respecto le he de decir 
una cosa muy clara: Si la resolución que se adopte sobre 
esa denuncia de prevaricación que usted ha puesto se 
archiva o queda en nada, usted, Sr. Triay, tiene que 
dimitir; Sr. Triay, usted no puede quedar impune con 
una denuncia por prevaricación y sentarse aquí de 
nuevo en el Parlamento. Tome buena nota, porque eso 
se lo voy a recordar en más de una ocasión, si es que el 
resultado es el que deseo y el que espero, porque usted 
no puede salir por ahí, pasar cosas a los periódicos, 
atacar la honorabilidad de un conseller y de una persona 
que merece todos los respetos, cabal y honesto como el 
que más . y que usted ha hecho esa actuación, y, por 
tanto, asumir la responsabilidad si , como digo. sale ese 
resultado que espero , y usted ha de salir aquí ahora a 
contestar si piensa dimitir si ese resultado es como el 
que yo deseo. 

Yo creo que se ha perdido la oportunidad con nues
tra comisión de investigación para tratar este asunto que 
a ustedes no les interesaba. Yo tengo que decirle tam
bién que no estamos dispuestos a aceptar o a soportar 
más que nada continuamente una crítica que es desme
surada y que no se ajusta a la verdad. Ustedes, desde los 
diarios y des de otras tribunas, están continuamente con 
esa campalía insidiosa, atacando al Partido Popular ya 
su líder. 

Sr. Triay, yo creo que usted, en eso de la credibilidad, 
no puede dar lecciones a nadie . Usted que habla de aus
teridad se pone un despacho donde se gasta 3'5 millones 
de pesetas para amueblarlo. Sí, Sr. Triay, usted no pue
de hablar de austeridad en la administración, no tiene 
credibilidad en absoluto. Usted, Sr. Triay, que ha tenido 
un despacho durante mucho tiempo, que ha ido siendo 
compatible, según usted , pero la incompatibilidad se la 
aplica a los demás, carece de credibilidad para hacer 
esas acusaciones a los demás. 

Yo creo, sr. Triay, que si la política de esta comuni
dad sigue 101' esa vía que u tedes han ini iado ele cri -
pación cOI1linu<1da, de acoso y derribo in motivo, aquí 
puede llegar a umplir e aquel pasaje de Rebelióll en la 
granja. de rwell, donde I animale que observ<lban 
desde fuera la discu ión entre e l cerdo y el hombre 
vieron como se transformaban sus caras, miraron del 
cerdo al hombre y del hombre al cerdo, volvieron a 
mirar y no supieron distinguir el uno del otro. Gracias, 
Sr. Presidente. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gnkies, Sr. Jaén. 

Intervencions en contrareplica? 
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r Sr. Peralta, té la paraula. 

EL SR. PERALTA 1 APARICIO: 

Gracies, Sr. PresidenL Sen yo res i senyors diputats. Ara i 
en aquest moment es posa de manifest que en aquesta comu-

.. nitat autonoma i en aquest parlament hi ha dos ti pus d 'actu
ació política, I 'actuació parlamentaria i una altra actuació 
que podríem anomenar d 'intoxicació de la tinta, i ara estam 
en aquesta fase. ' 

Jo he de dir al Sr. Miquel Pascual, cosa que em sap greu, 
perque és UI) company de grup, encara que no siguem iguals, 
haig de dir a unes afirmacions que ha fet aquí, pel que fa 

. I'escrit que vaig enviar a la Mes:¡ del Parlill11ent quan es 
<- tractava en la Junta de Portaveus el tema ele si hi havia de 

com pareixer el president de IJ Cnm un itJt A u tonol11a, que 
aquest escrit, poclré'! creure-ho o no. t:'\n se me'n clóna, tan 
se'm clóna que ho cregui o no. li ho puc :¡ssegurJr. ningú em 
va elell1anar que el fes. ni el PJnit F'opul:\I' ni el SI . Cú'íellas. 
COI11 voste ha afirmat aquí. que 10 fe s JCjuest escrit per ele
l11anar que el pres ident no cOlllp:llegué, :ICjuí. e n la c;llllbra, 
per clonar explicacions. Jo vaig 1ll:lnifest:¡r e n :¡quest escrit 
que les explicilcions eI'alllhit Illtell) (Ie l pmpi pilnit polític, 
del Partit Popular, que s" h~lvit'l) donat :\ lI':¡vés cl,els seus 
responsables les consicler;¡\:1 su! iClent'> i LJue, per tant. no era 
necessari ,que el presiclen! el e 1:1 ( lllllunit:lt Autonollla COI11-
paregués aquí, en aquest pJI· I~llllent. :¡ clonJr explicacions 
sobre aq uesta q üestió qu e es pl:ln tej:¡\ ~I . i\¡o obsta nt aixo , 
avui, en la qüestió incicient:\I, hell1 tingut ocasió de tenir 
aquesta cOlllpareixen<;a, ha :t ITi 11;lt (lCJ uestJ eom pareixen<;a, 
per a la qual en principi es v;¡ IllUllt:H lOt un S/¡OIV i tot un 
número -perque havia ele eomparéixel .. . -, i jo crec que, 3mb 
molt bon eriteri, avui s'ha fet aquesta compareixen<;a, preci
sament quan havia estat del1lanacla en aquesta tribuna, pero 
no en el moment en que es clemana í com es va clemanar. 
perque si a<;o fos així, :tquí estaríelll constantment única
ment i exclusivament assistint a COIll pareixences per qualsevol 
tema; en el moment en que hí hagués un precedent que cada 

, . vega da que tota l 'oposició demana ... , el president hi ha de 
compareixer; a<;o seria una cosa que no acabaríem mai. 

Ja que hi he sentit moltes coses, aquí, vull 3profitar tam
bé, Sr. Miquel Pascual, per dir-li, pel que fa a unes declara
cions que voste va fer i de les qual es podria deduir que 
aquesta demanda d 'ajuda entre cometes podia estar relaci
onada amb altres actuacions que voste m 'ha imputat o que 

¡ m 'imputa, que voste va dir recentment 3 unes declaracions 
¡ a la cadena COPE que jo estava en mans del president Ga-
1 briel Cañellas perque em paga va 200.000 pessetes mensuals 
\ o si no, demani als serveis de la casa que fan el resum de 
~ premsa que ho rectifiquin, i si a<;o esta rectificat, jo retir 
: automaticament I 'afirmació que estic fent aquí en aquest 
: moment, en aquesta tribuna, pero jo tenc aquí el resum de 
, premsa del dia que a<;o es va dir i, segons diu aquí textual
. ment, voste va fer aquests manifestacions, Per tant, si no les 
?va fer, ja em don per satisfet, que no les va fer i la cosa que-
1 da aclarida, pero si les va fer, voldria que fes una rectificació, 
~ perque a<;o no és cert, és absolutament fals, a<;o que es 

L ~ 

recull aquÍ, en aquest resum de premsa, pero jo no he 
vist que se n'hagi fet cap desmentit ni que se n'hagi 
demanada una correcció. 

Per tant, en resum, crec que les explicacions que avui 
s'han donat aquí, les que es van donar en el seu dia, que 
també han sortit en tots els mitjans de comunicació, el 
tema que s'hauria de tractar en aquesta comissió d'inves
tigació -ja he donat la meya opinió sobre les comissions 
d'investigació- cree que ha decaigut totallllent, i perque 
tot no sigui tiln seriós, aquests dies que esta de moda, i 
amb bastant d'exit, una obra teatral que es fa al Teatre 
Principal que es diu S 'ha acabat es broqllil, avui haurÍ
em de dir: "S'ha acabat es 'brokerval''' . 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr , Peralta. Sr. Paseu:.II, té la paraula . 

EL SR. PASCUAL l AMORÓS: 

Sr. President. senvmes i senyol's cliputats . Jo no voli:¡ 
intervenir en aquest cJarrer torn o pero vull dir clues co
ses: En primer 1I0c. vull supo,ar que quan s'hJ dit que 
e n el Banc Centrill Hispano no hi havi;t eap compte. 
com que el Bane Central Hispano uo estava fusionat 
]",\nv 1989, no n'hi hJ ni CJp:t1 Centr:¡1 ni cap a I'Hí~
pano, supos que .:1ixó és així. En segon Iloc, li diré 81 
Sr . Peralta, que ha dit una qi.iestió i que m 'obliga .:1 
contestar-Ia-hí, que jo he dit repetides vegacJes que el 
Partit Popular incentiva el tl 'ansfuguisme i que ha impe
dit -el Partit Popular- que es faci una Illoclificació elel 
Reglament, en el sentit que es lIevin els incentíus econo
mics als diputats que es transformen en diputats trans
fugues. Un diputat, el Sr. Peralta, quan era del Partit 
Socialista, no cobrava com a grup parlamentari, cobrava 
el Grup Parlamentari Socialista, quan va passar al Grup 
Parlamentari Mixt, va passar a cobrar unes 200.000 
pessetes aproximadament. Aixo és el que he dit i m'hi 
ratifico 

EL SR. PRESIDENT: 

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

EL SR. SAMPOL ¡MAS: 

Gracies, Sr. President. El Sr. Jaén ha dit que ens ha 
proposat allo en la sala de passes perdudes, pero no ha 
dit el que li he contestat, li he contestat que esmenas la 
nostra proposta i que la hi acceptaríem, perque el que 
era molt important és que avui es produís aquest debat 
i que constin en el Diari de Sessions tates les manifesta
cions que aquí s'han fet i que constassin en el Diari de 
Sessions totes les preguntes que un diputat esta obligat 
afer perque ningú no li pugui dir: "1 com així, no li ha 
vareu demanar?" 1 aixo no era possible en el primer 
debat. 
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Vostes varen ser molt habils en pro posar aquella comissió 
d'investigació i nosaltres tenim tot el dret que el debat fos 
entorn del tema central. Vostes no haguessin proposat la 
creació d 'una comissió d 'investigació si dia 17 de gener no 
torna a esclatar la relació del Sr. Cañellas, o del Partit Popu
lar, amb Brokerval. 

De tot el tema d'avui, li ho dic perque aixo em serveix 
d'introducció per anar a la segona al'lusíó que m'ha fet, de 
tota la discussió d'avui, al nostre entendre, queda a l'aire el 
tema central: Existeix un taló o no? Aquesta és la pregunta. 
Els inspectors d'hisenda detecten la inversió a Brokerval, a 
Inverbroker, de 4.166.666 pessetes seguint un taló. És veritat 
o no que existeix un taló? 1 el taló sera d 'un banc, el signara 
algú, i aixo no ha estat negat al llarg d'aquests dies ni ha 
estat negat avui. Dic aixo perque és determinant, Sr. Jaén, 
i per entendre I'al·lusió que jo he fet al fiscal en cap, que la 
hi he feta respectuosament. El fiscal en cap certifica que no 
hi ha falsificació documental "al no poder calificarse a Bro
kelTa/ de entidad bancaria", pero si existeix un taló, vol dir 
que existeix un compte corrent, i si no prové d ' un compte 
conent declarat pel Sr. Berastain al Tribunal Superior de 
Justícia, Ilavors hi hauria falsedat documental, i aquest és un 
tema central. en el qual he basta la primera intervenció, al 
qual el Sr. Cañellas no ha contestat ni I'ha desmentit als 
cliaris. Existeix un taló o no'?, a quin compte:, qui n'és el 
titular') 

I Ilavors queda un darrer interrogant, el Sr. Caiíellas ha 
afirmat.. . Jo no sé de que s'estranyen, aixo esta escrit o no?, 
no ho ha dit, no ha contestat, no importa facin ... 

Hi ha una altra qüestió fonamental, aquests doblers esta
ven a Brokerval i el Sr. Cañellas ha dit que entren i surten de 
Brokerval i d'Inverbroker. Com és que el Sr. Tous, el Sr.ColI 
i I 'administrador no saben res d'una inversió que entra i surt 
de Brokerval i d'Inverbroker, d'una inversió que s'hi havia 
feta, que s'hi havia invertida parcialment?, que hi ha una 
inversió a Brokerval no ho deuen negar? Hi ha una inversió 
a Brokerval i una inversió a Inverbroker, o resulta que hem 
de tornar al principi?, hi ha una inversió de quatre milions ... , 
ara resulta que no -saps que és de gros!-. Hi ha una inversió 
de 4.166.666 pessetes a Brokerval o a Inverbroker, sí o no? 
Perque no hem de fer rialles, aquí; no, quí en fa són vostes, 
jo he estat molt respectuós durant tot aquest procés, aquestes 
tres setmanes he estat més respectuós que el que vostes es 
mereixen i no toler que aquí es faci befa; quan jo parl aquí 
dins, han de callar, perque som un diputat que parla des de 
la tribuna. 

EL SR. PRESIDENT: 

Continu!, Sr. Sampo!. Si algú ha de cridar l'atenció, som 
jo, li ho repetesc, per favor. 

EL SR. SAMPOL 1 MAS: 

Li deman que m'empari. No toler aquesta brutor que 
estan fent els diputats del Partit Popular. 

EL SR. PRESIDENT: 

Sr. Sampol, continu!. Prec silenci als díputats. Con
tinut, Sr. Sampo!. 

EL SR. SAMPOL 1 MAS: 

Gracies, Sr. President. 

Existeix una inversió a Brokerval o a Inverbroker?, 
per que el Sr. Tous, el Sr. Coll i l'administrador, el Sr. 
Mulet, no saben res d 'aquesta inversió? , per que?, qui 
hem de creure?, n'Amedo o en Vera?, qui hem de creu
re?, en Tous, en ColI, en Mulet o el Sr. CañeIJas?, i el 
Sr. Tous, el Sr. Coll i el Sr. Mulet encara no estan C011-

demnats, tenen presumpció d'innocencia . Per tant, hi h3 
interrogants, i no els han desvetllat. 

Aquesta intervenció acalorad3 em serveix -acalorada 
per l'actitud que han tengut vostes, perque el debm 
havia est3t bastant calm3t- per reafirmar-me que és 
necessaria la creació de la comissió d'i 11 vestigació . és 
necessaria, i és necessari que hi aponin aquest element 
fonamental. el compte corrent, cI'on surt aquest taló de 
quatre milions; si existeix el taló, cosa que avui no han 
desmentida ni I'hali desmentida a cap diario aquesta és 
la clau ele tot el debat eI'avui i que condiciona el dicta
men emes pel fiscal en cap . 

Per tant. creim, senyores i senyors diputats, que la 
nostra petició esta més justificada i ens reiteram que es 
voti aquesta proposta de creació de comissió d'invstiga
ció. Moltes de graci.es. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Sampo!. Sr. Triay, el seu torn o 

EL SR. TRIA Y I LLOPIS: 

Gnkies, Sr. President. Bé, al portaveu del grup po
pular, J'assumpte de Brokerval ja no li interessa, ell ja va 
pel mobiliari, erroniament, com sempre, i per tant, hem 
quedat aquí on érem ja, ja no hem aclarit res més, hi 
ha hagut més fum que mai, pero aixo sí, el portaveu, o 
un deIs portaveus de I'oposició, ha de dimitir si el fiscal 
no obre diligencies previes, és un sistema nou per go
vernar en aquest pariament. En el Govern del Sr. Cañe
\las hi ha molts més condemnats, o n 'hi ha haguts, i 
alguns casos entre els seu s alts carrecs promoguts, que 
en cap govern socialista, Sr. Jaén, per ara; sí, més con
demnats que maí, més que en cap govern; duim aixo 
aquÍ amb molta d'alegria, és igual, la inhabilitació, la 
prevaricació, el frau de llei, són coses petites, aixo no 
importa. 

Els cou que anuncii' que estam interessats en inves
tigar les campanyes electorals,que es preparen, per part 
del Partit Popular, nous abusos economics per a la cam-
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' panya electoral amb recursos d'origen desconegut, i si s'hi ha Yo creo, Sr. Triay, que ustedes están excesivamente 
fixat, la comissió d'investigació ja la donam per perduda, ja preocupados por la prensa, excesivamente preocupados, 
no parlen de presentar-ha així com toca, ja esta, ara ja han tienen mucho interés en salir cada día y buscan conti-
fet I'espectacle, ja no hi valen entrar, ara que els dei m que nuamente cuestiones para salir en la prensa, 
ens interessa, que els proposarem, a més, mesures concretes 
de més control de la despesa electoral des d 'aquí, ja que el 
tribunal de la sindicatura ele comptes el tenen paralitzat , 
inventarem altres fórmules perque es pugui controlar direc
tament des eI'aquí la despesa electoral i que no passi el que 
ha passat fins ara, Ha dei.a amb paraules aixÍ, exagerad es, el 
president Cañellas, ben cert, un absolut abús a les campa
nyes, ha sap qualsevo l que les hagi seguides de prop, 

I el túnel ele Sóller? Sé, passava per aquí, bé va, A qual
',que periodista abans no li havia pogut ex plicar el meu punt 
}-cte vista, ara ho podré fel ' eles ele 1<1 tribun él, un deure cívic 

d'aq uest diputélt , tan com dirigent polític parlamentélri com 
de panit, empla¡;:<1t pel pres id en t ele la Co mUlliult Autonoma 
i pel cOllseller el'Obres Púhliquc\ :1 elUI ;11 fisca l les qüestiol1s 
que cregués que hi haviil cI'il'l e ~:¡Jil:1l. i és Ul1il Il astima que 
interpretacions co ntrapos:1c1e~ ')uhl e 1:1 pl'escl ipci ó ele la inh a
bilitació pu guin impedir LJue e~ I'u gui :11'1 ih :1I a saber si hi va 
have r o no hi va have r prev:lril';Jci l), :lixí ll e se ll z ill. pe rqué , 
SI , Jaén i Palacios. a mi . l'a UIOI I!;ll mOI:1I per cOlllp lir amb 
I~ Illeva fun c ió CO Ill a parl :llll e llt:1I i. COIll :1 clil'igent el e panit 
i COIn a ciutada, la tenc lut :1. W[;I i integl:1: :1 LJues t és e l meu 
patri mo n i pri nci pal. 110 em cel LJ tll pe 1" I egistl es 111ercanti Is, 
110 Ill ' hi trabará, no em cC ILJui I' e l :11!re~ b:1lldes, pero el 
patri mo ni moral és rea lm en t ill1ll1 eil\, é, el \'alor més illlpor
tant. Moltes gracies . 

(Aplaudimcl1ls) 

E L SR. PRESIDENT: 

Gracies. Sr. Triay , Sr , Jaén . el seu tom, 

EL SR, JAÉN 1 PALACIOS: 

Muchas gracias, Sr. Presidente. Señoras y seiíores diputa
~dos , Efectivamente, yo he dicho la propuesta, Sr. Sampol, 
: ue yo le había formulado a usted, pero usted no pretenderá 
~que una iniciativa parlamentaria que tiene un número de 
legistro anterior al suyo, que es mucho más amplia en su 
:;objeto que la que ustedes proponen, la retiremos para incor
porarnos a su propuesta, y por eso no la hemos aceptado. 
~Ustedes no han querido incorporar el objeto de su comisión 
.~n la nuestra y hubiese salido adelante, y no ha salido porque 
na habido unos votos en contra y no ha sido posible, 

¡' No se ha intentado ni echar humo ni hurtar ninguna 
~omparecencia del presidente en la cámara, La discusión era 
~i el órgano apropiado era el pleno o la comisión de investi
gación, porgue cuand se acusa de financiación irregu lar a 
'Un partido político como es el Partido Popular, y mucho 
¡más durante mucho tiempo al Pal1ido Socia lista. Jo prop io 
r una comí ión de investigación en donde la cuenta, e 
aclaren, pero las de to los, no solamente la del Partido Po
Pular. 

--

Yo le he hecho a usted esa propuesta de dimisión 
porque creo éjue, cuando se acusa y se va a al fisca l con 
un asunto de hace seis años -del 88- de prevaricación a 
un ex-conseller y, por amplitud, a l Gobierno, si eso 
queda e n nada, Sr. Triay, usted no puede quedar impune 
ante eso. usted no puede quedar impune de acusar ante 
el fiscal y luego a la prensa, a l pasarle la información , 
para que eso se divulgue, porque ¿quién restituye la 
honorabilidad de l Sr, Saiz'), ¿sabe usted que es difícil, 
cuando se publican en la prensa todas esas cosas?, ¿sabe 
usted que es difíc il? Yo creo, Sr. T riay. qu e con estas 
cosas hay que ten e r mucho cuidado, pOl'que en cuestio
nes ele prensa y en cu es tiones en las que l1ay personas de 
por med io hay que ser Illu y prudente. y de es to usted es 
no dan ejemplo, nunca dan ejemplo y tendrían qu e 
darlo porque son lo.~ primeros afectacJos. G raci as , Sr , 
Pres id en te . 

E L SR, PRESIDENT: 

G racies, Si'. Ja én , 

ACélbat el debat, passare m a léI votació de la propost::l 
de ueació de la co miss ió d'investigació núme ro ele re 
gistre 169, 

Senyores i senyors diputats qu e voten a favor , es 
valen posar drets, pe!' fav o r? Gracies, poden seure. 

Senyores i senyors diputats que voten en contra, es 
valen posar drets, per fa vor') Grac ies, poden seu re, 

Senyores i senyors diputats que s 'abstenen? 

28 vots a favor. 30 en contra, 1 abstenció, En conse
qüencia, queda reb utjada la proposta de creació de la 
cOll1issió no permanent número de registre 169. 

Esgotat I'ordre de l dia , conclou aquesta sessió, i 
record als diputats que el pie de dema comen~ara a les 
quatre de l'horabaixa , Gracies a tots. 
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