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EL SR. PRESIDENT: 

Sen yo res i senyors diputats. bones tardes a tots. Comenc;a 
la sessió , 

1.1) Pregunta RGE núm. 407/95, de I'Hble. Sr. Diputat 
CristOfol Huguet i Sintes, del Grup Parlamentari PP-UM, 
relati va a vigilancia i control de la zona de servitud en el 
litoral de les IIles Balears. 

EL SR. PRESIDENT: 
'. 

Comen¡;arem, en primer lloc, per les preguntes. La pri 
mera és la 407, del diputat Sr. Huguet i Sintes, del Grup PP
UM, relativa a vigilancia i control de la zona de servitud en 
el litoral de les Balears. Té la paraula el Sr. Huguet. 

EL SR. HUGUET 1 SINTES: 

Gracies, Sr. President. Senyores diputades i senyors dipu 
tats. SR. Conseller, arran d'una sentencia del Constitucional 
de 1 'any 1991 en relació amb quins competencies havien 
el'exercir les cOlllunitats autonomes en relació a la zona el e 

servitud de la L1ei de costes, aquest govern va posar en 
fu ncionament un cos ele vigi lancia i una serie el 'actuaci
ons. Li agrairia que ens expliq ués quina ha estat aquesta 
actuació del Govern en aquesta qüestió, Sr. Conseller. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

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

Sr. President. Sr. Diputat, amb molt de gust. Jo pens 
que unes clacles numeriques poden iJ·lustrar perfecta
ment la resposta. L'actuació. del Govern balear en la 
servitud de protecció s'expressa en el que és el control 
d'obres i instaJ'lacions en la zona ele servitucl i el que és 
el regim sancionador. En aquest sentit, respecte cl'auto
ritzacions cl 'obra , poden considerar que, de l'any 92 a 
I'any 94, s'ha actuat sobre 1.200 expedients i, quant a 
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regim sancionador, s'ha actuat en 684 instancies. Gracies. 

EL SR. PRESlDENT: 

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

EL SR. HUGUET 1 SINTES: 

Gracies, Sr. President. Li demanaria una mica d'ampliació 
respecte de I'eficiencia que aquesta actuació en més de 1.200 
expedients d'obres hagi pogut tenir per als administrats. 
Realment, aquesta sentencia del Tribunal Constitucional i 
I'actuació del Govern ha resultat beneficiosa per als adm i
nistrats de les llles Balears? 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr . Huguet. Per contestar. té la paraula el cOllse
ller Sr. Reus. 

EL SR. CONSELLER D'ECONOM)A 1 HJSENDA (Jau
me Matas i Palou): 

Sr. President. Sr. Diputat. pens que han de ser els aelmi
nistrats e ls qui han de contestar aque ixa qüestió. Voldria 
pensar que sí, que la proximitat ele l'Aelministració als pani
culars es nota en la bona gestió. No obstant aixo, és una 
qüestió que han ele contestar els aelministrats. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Conseller. 

1.2) Pregunta RGE núm. 420/95, de I'Hble. Sr. Diputat 
Pere Palau i Torres, del Grup Parlamentari PP-UM. relati
va a projectes de regeneració turística. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam a la segona pregunta, que és la 420, del diputat 
Sr. Palau i Torres. elel Grup PP-UM, relativa a projectes ele 
regeneració turística. Té la paraula el Sr. Palau. 

EL SR. PALAU I TORRES: 

Gracies. Sr. President. Des ele fa algun temps, aproxima 
dament elotze mesos. el Govern central va crear un programa 
en combinació amb la Unió Europea. en el qual es permetia 
que alguns municipis turÍstics ele rEstar espanyol poguessin 
presentar programes i projectes de regeneració de determi
nades zones turístiques que estiguessin obsoletes o molt 
saturades. Per part el'aquesta comunitat, aquest diputat que 
parla té entes que hi va haver diferents municipis que en 
varen presentar, entre ells em pareix que estava Calvia i 
I'ajuntament de Sant Antoni de Portmany, perque, d'alguna 
manera. el Govern bale3r fes la tral11itació elav3nt el Govern 
central i que es poguessin accedir a aquestes peticions. La 
meya pregunta concreta 31 represent3nt elel Ciovern és: E n 

quina situació estan aquestos projectes 1 SI Ja esta n en 
situació de poder-se signar els convenis corresponents 
per poder realitzar les obres. Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Palau. Té la paraula la consellera Sra. 
Cirer. 

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

Gracies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. 
En el seu moment l'Administració autonomica va reme
tre al Ministeri de Comer~ i Turisme tot el conjunt de 
projectes ele regeneració turística que varen ser enviats 
pels Illunicipis a la Conselleria ele Turisme. Com voste 
1110lt bé ha dit, no varen ser tots els municipis, sinó que 
només uns quants. no en va ser la totalitat que V3 reme
tre aquests projectes a la Conselleria de Turisme. 

S'ha ele recorelar que la intenció era que aquests 
projectes poguessin ser subvencionats amb canec als 
fans comunitaris que en materia de medi ambient gesti
on3. tr31llita i adjuelica el Ministeri el'Obres Públiques, 
Transf3mts i Medi Ambient. En aquest momento actual
ment, que és realmenr quan interessa, la Conselleria de 
Turisme efectua, o ho intenta. en el seu cas, fer un se
guil11ent puntual de la situació cl'aquests projectes, pero 
fins al clia d'avui no s'ha rebut cap comunicació oficial 
que incliqui la seva acceptació o no per part del ministeri 
corresponent. Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESlDENT: 

Gracies. Sra. Cirer. Vol tornar afer ús de la paraula . 
Sr. Pala u? No. 

1.3) Pregunta RGE núm. 427/95, de I'Hble. Sr. Dipu
tat Josep M. MartÍnez i Polentinos. del Grup Parla
mentari PP-UM, relativa a reforestació deis terrenys 
agrícoles a les IlIes Balears. 

EL SR. PRESlDENT: 

Passam a la tercera pregun.ta, que és 13 427. del elipu
tat Josep M. MartÍnez i Palentinos. del Grup Parlamen
tari PP-UM. relativa a reforestació deis terrenys agrí
coles a les IlIes Balears. Té la paraula el Sr. MartÍnez i 
Polen tinos. 

EL SR. MARTíNEZ 1 paLENTINOS: 

Gracies, Sr. President. En la filosofía que ha impul
sado la reforma de la política agraria comunitaria sub
yace la ielea de ir sustituyendo paulatinamente las explo
taciones agrarias no rentables por nuevos tipos de explo
tación, como podría ser la reforestación y el desarrollo 
de 3ctividaeles forestales. Sobre este tema. quería pre-
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guntarle, Sr. Conseller, qué resultados se han obtenido hasta 
ahora en el programa de reforestación de terrenos agrícolas 
en las Islas. Gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Martínez. Té la paraula el conseller Sr. Mo
rey. 

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

Gnkies, Sr. President. Durant el passat any es van rebre 
en la conselleria 188 sol'licituds per a reforestació de terres 
agraries, de les quals hem acceptades 72, que han complit els 
requisits necessaris, segons la normativa vigent. Aixo repre
sentara una inversió de 182 milions ele pessetes i seran refo
restacles prop de 500 hectarees de Mallorcél i de Menorca. 
Malauraelament. a I'illa d'Eivissa tan sois s 'ha elemanat una 
sol·licitud, que ha estat desestimada perque no complia amb 
els requisits que exigeix la cOl11unitat eUJ'Opea. Des de dia 16 
ele gener esta obert el termini cl 'ad missió ele sol'licituds per 
a I'an y 95. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies. Sr. Conseller. Vol tornilr a fer LIS ele la paraula . 
Sr. Martínez? Té "la paraula . 

EL SR. MARTÍNEZ I POLENTINOS: 

Grc/eies. Sr. Presiden/o Gracias, Sr. Conseller, le agradezco 
su respuesta y le solicito también que en la continuación de. 
estos programas de reforestación también se pueda incidir en 
la alternativa que supone el cambio de explotación, ( ... ) cui
dado elel medio y ampliación de masa forestal, que también 
puede incidir poderosamente en la captación de un turismo 
caela vez más concienciado en la conservilción ele la nilturale
za y en la problemática medioambiental. Gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Martínez. 

1.4) Pregunta RGE núm. 637/95, de I'Hble. Sr. Diputat 
Joan MarÍ i Tur, del Grup Parlamentari PP-UM, relativa 
a col'laboració amb altres comunitats autonomes de llengu;J 
catalana. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam a la quarta pregunta, que és la 637 del diputat Sr. 
Joan Marí i Tur, del Grup Parlamentari PP-UM, relativa a 
col'laboració amb altres comunitats autonomes de \lengua 
catalana. 

EL SR. MARI 1 TUR: 

Gracies, Sr. President. Senyor Conseller, sabem de la 
preocupació que té per la difusió de la nostra Ilengua,i 
per tal de no quedar massa a'illats, ens agradaria saber 
quina ha estat la col'laboració de la Comunitat Autono
ma de les IIIes Balears amb les altres comunitats autono
mes en materia de Hengua catalana. Gracies, Sr. Presi
dent. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Marí i Tur. Té la paraula el conseller 
Sr. Rotger. 

EL SR. CONSELLE R D E CULTURA, EDUCACrÓ 
J ESPORTS (Bartollleu Rotge¡' i Amengual): 

Gracies. Sr. President. Sr. Mari. efect ivalllent, tenil11 
relacions freqüents. normalitzades. amb Catalunya, amb 
Valencia i amb el principat c1'And01'ra , pero a més 
d 'aquests relaciolls normals en aquest tema. tenilll rela
cions internaciollZ1ls, perque la projecció ele la nostra 
Ilengua no ha ele ser just d 'LIS localista ni tan sois ele 
pa'isos ele parl;¡ catalana, sinó que. a més, I'hem de 
projectar intel'l1acionalment. Panicipalll activam~nt en 
I'Expolangue de a París. en I'Expolingua efe Madrid , 
també en I'Exponlingua ele Berlin i en el London Lin
gua Show, 011 tal11bé fem una participació activa. entre 
altres coses. 

EL SR. PRESlDENT: 

Gracies, Sr. Conseller. Vol tornar a fer LIS de la pa
raula, Sr. Marí? Té la paraula. 

EL SR. MARÍ 1 TUR: 

Gracies, Sr. President. Sr. Conseller. a Illés d'afegir
hi el frances i I'angles, com voste acaba ele e1ir, tal vega
da seria bo que anéssill1, des d'aquesta cOl11unitat, a 
programar algun encontre a un poble tan entranyable 
com és l'AIguer. e1'aqueta manera, la Comunitat Au
tonoma de les IIles Balears tendria algun protagonisme 
més en la difusió i conservació ele la nostra lIengua i al 
mateix temps tal vegaela els cOllsellers ele cultura poelrí
ell1 coneixer aquesta iHa. Moltes gracies , Sr. Conseller. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Marí. Vol tornar afer ús de la paraula, 
Sr. Conseller? No. 

. 1.5) Pregunta RGE núm. 647/95, de I'Hble. Sr. Dipu
tat LluÍs CoIl i AI"les, del Grup Parlamentari PP-UM, 
relativa a gestió informatitzada deIs centres escolars de 
les Illes. 
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EL SR. PRESIDENT: 

Passam ala cinquena pregunta, que és la 647, del diputat 
Sr. L1uÍs Col! i Al·les, del Grup Parlamentari PP-UM, relati
va a gestió informatitzada deis centres escolars de les Illes. 
Té la paraula el Sr. Coll. 

EL SR. COLL l AL·L1~:.s: 

Gnlcies, Sr. President. Sr. Conseller, sabem que la seva 
conselleria, a pesar de no tenir les transferencies, fa actuaci
ons en el.s centres escolars. Per a<;o, ens agradariCl saber 
quina ha estat I'actuació de la Conse lleria de Cultura, Educa
ció i Esports per tal de promoure la gestió informatitzadCl 
deis centes escolars ele les llles . 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. ColL Té b paraula el conselle r Sr. Rotger . 

EL SR. CONSELLER DE CULTURA. EDUCACIÓ 1 
ESPORTS (Banomeu Rotger i Amengual): 

Gracies, Sr. Presielent. Senyores i senyors eliputats. SI . 
Coll, efectivament, crec que és una qüestió molt illlponant. 
perque eles ele fa sis anys hem pOSen en funcionalllenL eles ele 
la ConselleriCl ele Cultma, Eelucació i Esports, un programa 
informatitzat j norlllalitzat d'organització i gestió administra
tiva, educativa i economica. Aquest progrClllla, practicalllenl. 
a través ele disquet, s'ha distribu 'lt a tots els centres escolars 
de primaria, de secundaria obligatoria i ara fem feina en 
batxillers i moduls profession:tls, pero és que, a més, I'hem 
posm en mClrxa, a més ele en tots els centres prilllaris -sense 
competencies, efectivalllent-, en e l Conservatori de música. 
en l'Esco la d'arts i oficis i crec que talllbé en l'Escola eI'idi 
omes. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Conseller. Vol tornar Cl fer ús ele la paraula, 
Sr. Coll? No. 

1.6) Pregunta RGE núm. 742/95, de I'Hble. Sr. Diputa! 
Joan Manel Mascaró i Pons, del Grup Parlamentari SOCI
ALISTA, relativa a participació del Govern de la Comuni
tat a l'empresa Yanko Japan. 

EL SR. PRESIDENT: 

PClssam a la sisena pregunta, que és la 742, del diputat Sr. 
Joan Manel Mascaró i Pons, del Grup Parlamentari SOCIA
LISTA, relativa a participació del Govern de la Comunitat a 
I'empresa Yanko Japan. Té la paraula el diputat Sr. Mascaró. 

EL SR. MASCARÓ 1 PONS: 

Gracies, Sr. President. Sr, Consel ler ele Comer<; i Inc1ús
tria. la setmana passacla es va publicar en la prelllsa que 
l 'empresa Yanko havia invertit, en el Japó. en una empresa. 

de la qual suposam que és comercialitzadora, que es diu 
Yanko Japan. També s'hi parlava d'un volum de vendes 
de Yanko, a dins I'any 95, per valor d'uns 400 milions. 
Per altra banda, sabem de l 'existencia d'una empresa 
mixta a Foment Industrial que es diu Nova Generació 
d'Exportació Balear, que es va crear per comercialitzar 
precisament Yanko . Voldríelll saber si el Govern parti
cipa directament o indirectament, mitjan<;ant I'empresa 
pública Foment Industrial o alguna altra societat partici
pada , en I'empresa Yanko Japan. Gracies. 

EL SR. PRESlDENT: 

Gracies, Sr. Mascaró. Té la paraula el Sr. Conseller 
Triay i Humbert. 

EL SR. CONSELLER DE COMERC;: I INDUSTRIA 
(Cristofol Triay i Humbert) : 

Gracies, Sr. Pres ident. Sr. Mascaró , Yanko Japan va 
néixer amb un capitClI social totalment desemborsat ele 
10 milions cle yens ( ... ) va ser clesemborsat totalment per 
Nova Generació cl'Exportació Balear. Per tant. si Nova 
Generació d'Exportació Balear estava en el seu moment 
iniciallllent participada en el 49% per Foment Industrial 
i en el 51 % per ICl iniciativCl privada, efectivament. esta 
involucrat FOlllent JndustriClI en aquesta societat Yanko 
Japan. 

També li avan<;aré que en aquest moment hi ha en 
procés una ampliació ele capital de Yanko Japan fins 
arribar a 50 milions ele yens, en la qual es clonara parti 
cipació a les persones que fan feina en la societClt i que 
probablement hi haura un 80% que sera de NOVCl Gene
ració i un 20% deIs treballadors que hi fan feina. Aquest 
procés encara no esta escripturat, pero ja dic que en els 
propers mesos aquesta sera un poc la filosofia de Fo
ment Industrial , recluir ICl participació clel Govern i, en 
canvi. donar més participació a la iniciativCl privada. 

EL SR. PRESlDENT: 

Gracies, Sr. Triay i Humbert. Vol tornar afer ús de 
la pClraula, Sr. Mascaró? Té la paraulCl. 

EL SR. MASCARÓ 1 PONS : 

Gracies, Sr. Presiclent. Pel que ens ha dit, sembla que 
a~o és una altra empresa paralel'la, no sé si per ca
muflar. .. o per sortir del control d 'aquest parlament, 
perque, certament, ja tenim altres experiencies amb Tra
ca Isa i Tracalsa Fran<;a, de les quals tenim certes difi
cultats per seguir el control. No entenem per que aques
tes empreses han de tenir aquesta duplicitat d'empresa 
espanyola i empresa estrangera, no sé si és per dificul
tar-ne el seguiment. 

Per altra bancla, de les c1eclaracions sobre les vendes 
que s'havien fetes en el Japó C0111 una gran victoria o 
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una gran acció, haurem d'esperar realment els resultats que 
tengui Nova Generació d'Exportació Balear, a veure quins 
són els resultats economics, perque sembla que podrien ser 
unes exportacions encobertes o finan¡;ades: evidentment, no 
posam en dubte que Yanko treura el seu profit d'aquestes 
exportacions, el que posam en dubte és que a¡;o no sigui a 
costa de l'empresa pública Nova Generació d 'Exportació 
Balear; intu"im .. . , i esperam els resultats deis comptables, per 
veure, abans de cantar victori a, aquestes operacions. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Mascaró. Vol tornar afer ús de la paraula, 
Sr. Triay'J Té la paraula. 

EL SR. CONSELLER DE COMER( 1 INDÚSTRJA 
(O'istMo! Triay i Humben) : 

Gracies, Sr. President. Sr . Diputat. voste no s'aclona ele 
!a pe! ' Iícu la, pel que sem bla. Li he d it que I 'em presa Yanko 
Japan era UIl<1 empres<1 que va néixer amb 10 milions de 
yens. totalment participacla pel' Nova Generació cI'Exportaci
ó, totallllent participada, per tant. al cent per cent. No hi ha 
res encobert en absolut, sinó únicament que per treballar i 
comercialitzar millor en el Japó, en els Estats Units, Fran<;a, 
etc. Es crea una empresa en e~ Iloe on s 'ha ele comer~ialitzar. 
Per tanto el' encobriment, res en absol ut. 

lli diré que les expectatives ele veneles, efectivament, són 
les que pensam fer. i que , en qualsevol cas, el negoci sera per 
a tothOIll, per a I'e mpresa pública, per a la iniciativa privacla 
i per als treballaelors que treballen en aquest moment per c1ur 
aquesta exportació al Japó. a Es tats Units, a Fran¡;a, etc. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Conseller. 

1.7) Pregunta RGE núm. 805/95, de I'Hble. Sra. Diputada 
Joana Maria BarceJó i Martí, del Gl"Up Parlamentari SO
CIALIST A, relativa a mecanismes de control per tal de 
garantir els recursos economics destinats al Pla de presta
cions socials biisiques. 

EL SR. PRESIDENT: 
' . 

Gracies, Sr. Conseller. Passam a la setena pregunta, que 
és la 805 ele la diputada Sra. Joana Maria Barceló i MartÍ, 
elel Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a mecanismes 
de control per tal de garantir els recursos economics desti
nats al Pla ele prestacions socials basiques. Té la paraula 1<1 
Sra. Barceló . 

LA SRA BARCELÓ 1 MARTÍ: 

Gracies . Sr. President. Aclarit ahir , per pan del conseller 
de sanitat, el fet que e l 1994 s'havien complert. incloent-hi 
les bases geri;ltriques, els recursos que anaven destinats al Pla 
ele prestacions socia ls básiques: a ixí i tol. voldrÍem insistir-

hi i demanar-Ji, per comprovar el compliment I 'any 93 
del mateix pla, els mecanismes de control de que disposa 
el Govern per tal de garantir que d'aquests recursos 
finalistes respecte d'unes prestacions socials basiques es 
compleixi la seva finalitat i arribin, per tant, als ajunta
ments. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Barceló . té la paraula el conseller de 
Sanitat Sr. Cabrer. 

EL SR. CONSELLER DE SANITAT J SEGURE
T AT SOCIAL (Bartomeu Cabrer i Barbosa): 

Grácies, Sr. President. Senyores i senyors eliputats. 
Sra. Barceló. es va signar I' any 1988 un conveni ent re el 
Ministeri ele TrebaJI i Seguretat Social i la Conselleria ele 
Sanitat elel Govem balear -que és aquest que hi h<1 
aquí-, en el qual es preveuen eliverses sit uaci ons ele 
control. empero. entre e1'alu·es. es concreten els meca
nisl11es a través cl 'una comissió ele seguiment per fixar 
quins han ele ser aquests l11ecaniSllles ele control. Des
prés que aquesta cOl11issió ele seguiment clonas resul
tat. .. , són els següents: Primer, una fitxa -bastant exten
sa. la hi mostr una l11ica- de presentació anual deis pro
jectes: elesprés, una altra fitxa -és aq uesta el'aquÍ-, 011 

s'ha eI'avaluar a nualment i en la qual s'elabora la me
moria financera ele I'any corresponent: elesprés, les me-
1110ries ci'acció socials deis elistints consells insulars, i 
encara no acabam aquí, un al tre deis mecanismes són 
les comissions tecniques de seguiment. Són fitxes fona 
mentalment, COIll veur<l voste, ele seguiment economic, 
és a dir, serien ele l11emories economi·ques. 

Per una altra parL i per fer les coses encara molt 
millar. si és possible, mitjan¡;ant els consells insulars, 
hem dissenyat un sistema informatiu i estadÍstic basic 
en materia de serveis socials a les llles Balears. Aixo 
permetrá c1ur un control informatitzat c!'ajuntament per 
ajuntament i ele partiela per partiela. ele elespesa per 
despesa. El que passa és que aixo encara s'ha de posar 
en marxa i estam en aq uest moment en fase de signatura 
ele conveni, encara no s'ha posat en marxa, pero sí que 
seguim els quatre mecanismes que va establir la comissió 
de seguiment e1el conveni que varem signar amb el Mi
nisteri el' Assum ptes Socials. Grácies . 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Cabrer. Vol tornar afer ús de la paraula, 
Sra. Barceló? Té la paraula. 

LA SRA. BARCELÓ 1 MARTÍ : 

Gracies, Sr. President. Per tant, aplicant aquests 
mecanismes ele que disposa i que estan previstos per 
part ele la Conselleria ele Sanitat. ens agrad aria insistir en 
sa ber si es constata. respecte del programa ele 1993 en 
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el Consell Insular de Menorca, que el conveni signat entre els 
consells insulars i els ajuntaments de Menorca .. . , que només 
s'hi van invertir deis 33 milions que hi havia del Pla de pres
tacions socials basiques, 9.900.000 pessetes. Si els mecanis
mes aquests van funcionar, se su posa que es constata i es 
corregí el fet aquest del pressupost del Pla ele prestacions 
socials basiques ele 1993, que és el fet de 33 milions de que 
es disposava, en res posta del conseller de Sanitat, el conveni 
només en gasta 9.9QO.000. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Barceló. Vol tornar afer ús de la paraula, 
Sr. Cabrer? Té la paraula. 

EL SR. CONSELLER DE SANITAT I SEGURETAT 
SOCIAL (Banomeu Cabrer i Bal'bosa): 

Sr. President, jo cree que m'ha fet una alu'a pregunta. es 
a dir, ahir voste em va fer una pregunta, no em la va especi
ficar i la hi vaig contestar amb el pressupost ele 1994, i ara 
avui aprofita una pregunta en la qual no especifica absoluta
l11ent cap elata. sinó silllplement els criteris generals que uti
litzam i el11 pregunta per I'any 1993: jo crec que aixo no té 
res a veure. i ni tan sois la hi puc contestar perque no la eluc 
preparaela, ni molt manco. Li vaig contestar sobre el 94 per
que en cap manera, a més. ens especificava I·any. 

Sra. Barceló, amb elues preguntes, veig que no ha aclarit 
la res posta i jo li he donat res posta eompliela a les elues pre
guntes que ha fet. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Conseller. 

1.8) Pregunta RGE núm. 828/95, de I'Hble. Sr. Diputat 
Joan Manel Mascaró i Pons, del Grup Parlamentari SOCI
ALIST A, relativa a cost de les obres al port i dic exterior de 
Ciutadella. 

EL SR. PRESIDENT: 

La vuitena pregunta és la 828, del eliputat Sr. loan Manel 
Mascaró i Pon s, elel Grup Parlal11entari SOCIALISTA. relati
va a cost ele les obres al pon i dic exterior de Ciutaelella. Té 
la paraula el Sr. Mascaró. 

EL SR. MASCARÓ I PONS: 

Gracies, Sr. Presielent. Sr. Conseller eI'Obres Públiques, 
l'Ajuntamnet ele Ciutadella i el Govern balear van signar un 
conveni de col'laboració que havia de servir per fer les bases 
que havien de regir el concurs per a J'adjudicació urbanística 
i construcció elel port esportiu ele Cala'n Busquets i dic exte
rior del pon de Ciutadella. Aquestes bases van ser aprovaeles 
i publicad es en el BUlllelt' Oficial el passat 9 ele febrer i en 
les quals es fixa I'aportació maxima elel Govern en 600 milio
I1S. La nostra pregunta és: Quin és el cost ele les obres a 

realitzar en el port i dic exterior, segons els estudis de 
que disposa el Govern? Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies. Sr. Mascaró. Té la paraula el conseller Sr. 
Reus . 

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

Gracies, Sr. President. Sr. Diputat, l'import de les 
obres, excloent-ne el cost del material, perque consiele
ram que aquest material es posara via excavació, del 
pon esportiu és ele prop ele 1.291 milions ele pessetes, 
1.291 Illilions ele pessetes. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies. Sr. Conseller. Vol tornar arel' ús ele la pa
raula. Sr. Mascaró') Té la paraula. 

EL SR. MASCARÓ 1 PONS: 

Gracies. Sr. President. I?é, a aquests 1.291 milions ele 
pessetes, creu el Govern que amb els 600 que hi aporta
ra queela garantit que es pugui acabar aquest dic exterior 
i si en aquest cost que ha elonat s'inclou el fet de fer 
molls adossats a aquest bra~, com en certa manera s'hi 
va comprometre el Govern? Gd.cies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies. Sr. Mascaró. Vol tornar afer ús de la pa
raula. Sr . Conseller? Té la paraula. 

EL SR. CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES 
ORDENACIO DEL TERRlTORI (Bartomeu Reus 
Beltran): 

Sr. President. Sr. Diputat, pensam que amb aquesta 
xifra donam cobertura a bastament a la xifra pressupos
taria precisa a efectes el 'aqueixa obra. Consideram que 
els beneficis del PAU i el benefici elel port esportiu han 
eI'equilibrar la xifra el'inversió. i per altra banda. hem de 
dir que confiam que l'adjudicació de I'obra es faci amb 
garantia de solvencia suficient. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies. Sr. Conseller. 

1.9) Pregunta RGE núm. 807/95, de I'Hble. Sr. Dipu
tat Cosme Vidal i Juan, del Grup Parlamentari MIXT, 
relativa a directrius del Pla hidrologic de Balears. 
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EL SR. PRESIDENT: 

f Passam a la novena pregunta, que és la 807, del diputat 
; Sr. Cosme Vida] i Juan, del Grup Parlamentari MIXT, relati 
I va a directrius del Pla hidrologic de Balears. Té la paraula el 
I Sr. Vidal i Juan 

EL SR. VIDAL ] JUAN: 

Gracies, Sr. President. Senyores diputades, senyors dipu
tats. Sr. Reus, a pesar que avui plou un poc, ens continua 
preocupant allo de I'aigua, i la pregunta d'avui sobre aquest 
tema esta referida a les directrius o presumptes directrius del 
Pla hidrologic de Balears. La nostra pregunta és: És cert que 
en I'estudi previ al projecte de directrius per a I'elaboració 
del Pla hidrologic de Balears es preveuen mobilitzar reserves 
d'aigües subterranies existents a la zona de Sant Miquel i 
Santa L1etrudis, a Eivissa, per proveir nuclis urbans de dife
rents Ilocs de I'illa? Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies. Sr. Vidal. Té la paraula el conseller Sr. Reus . 

EL SR. CONSELLER O'OBRES PÚBLlQUES IORDE
NACIÓ DEL TERRITORI (Banomeu Reus i Beltran): 

Sr. President. Sr. Diputat, pereloni, en els estudis inicials 
elaborats no hi ha cap menció a aquest fet, és a dir, hi ha un 
desconeixement per complet ele les directrius en aqueixa 
qüestió. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies. Sr. Conseller. Vol tornar afer ús de la paraula 
el Sr. Viclal? Té la paraula. 

EL SR. VIDAL 1 JUAN: 

Gracies. Sr. Presiclent. Sr. Conseller, em tranquil'litza 
molt el que voste em cliu perque precisament les meves in
fonnacions eren que s'assenya lava aquesta zona COlll una 
possible utilització per mobilitzar aquestos recursos i lIélvors. 
d 'alla on fossin utilitzats, tornar aigües residuélls, depurades, 
naturalment, per al cultiu deIs camps que fossin afectats per 
aquestél mobilització deIs pocs recursos que ens queden él 
Eivissa . Ens preocupélva sobretot perque, com que és ¡'única 
conca 011 queda una mica d'aigua a Eivissa. de reserves, 
s'entén~ naturals d'aigua, hauria produ"it una salinització a 
tota aquesta zona. M'alegra molt aquesta contestació seva. 
Moltes gracies. 

E L SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Vida!. Vol tornar afer ús de la paraula el Sr. 
Reus? No. 

1.10) Pregunta RGE núm. 653/95, de I'Hble. Sr. 
Diputat Andreu Mesquida i Galmés, del Grup Parla
mentari PP-UM, relativa a contaminació en fruits secs 
i cereals. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam ala desena i darrera pregunta, que les la 653, 
del diputat Sr. Andreu Mesquida i Galmés, del Grup 
Parlamentari PP..- UM, relativa a contaminació en fruits 
secs i cereals. Té la paraula el Sr. Mesquida. 

EL SR, MESQUIDA I GALMES: 

Sr. President. senyores i senyors diputats. Sr. conse
lIer. li voldríem demanar a veure quines act ivitats ha 
e1esenvolupat la Conselleria de Sanitat durant I'an y 1994 
en relació amb la problematica que presenta la possible 
contaminació deis fruits secs i dei s cereals amb aflatoxi
nes. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Mesquicl8. Té la paraula el conseller Sr. 
Cabrero 

EL SR. CONSELLER DE SANlT AT I SEGURE
T A T SOCIAL (Bartol11eu Cabrer i Barbosa): 

Moltes gracies, Sr. President. Senyores i senyors 
diputats. Encara que paregui una pregunta molt tecnica 
i 1110lt propia del diputat que I'ha formulada, es tracta 
el "tlns fongs , que són l'aspergiLus flaxus i 1'(/spergiLl/.s 
parasiLiclls, que poden provocar en els fruits secs i sobre
tol en alguns cereals el creixement d'una aflatoxina que 
s' ha demostrat cancerígena. 08 vant el 'aquesta situació, 
es va realitzar una recolliela de mostres, en les quals es 
va trobar que cinc c\'aquests fruits secs superaven els 
cinc micrograms per quilo, que són els que la legislació 
permet COI11 a maxil11 perque se'n pugui clir que es pot 
comportar COI11 a cancerígeno Aquests cinc pertanyien 
a una partida de 10.000 quilos ele figues seques que 
venien ele Turquia, aquestes varen ser depositades i il11-
l110bilitzacles en un magatzem ele Palma. Eviclentment 
continua aquesta immobilització cautelar de moment i 
es procedira a la destrucció ele tota la mercaderia en 
presencia deIs i nspectors farlllaceu tics . 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Cabrer. Vol tornar afer ús de la paraula, 
Sr. Mesquida? No. 

Il.1) Proposició no de llei RGE núm. 349/95, pre
sentada pel Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a 
incorporació de la CAIB a l'lnstitut lnterregional del 
Consumo 
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EL SR. PRESIDENT: 

Passam ara al segon punt, que correspon a proposicions 
no de llei. 

Prec silenci als diputats, per favor. 

Comen¡;arem, en primer lloc per la proposició presentada 
pel Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a incorporació 
de la CAIB a l'Instiiut Interregional del Consumo Té la pa
raula, pel grup proposant, el diputat Sr. Sampol. 

EL SR. SAMPOL I MAS: 

Gracies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. No els 
robarem molt de temps amb aquesta proposició, i no perque 
li vulguem llevar importancia, sinó perque el tema és molt 
senzill. Coneixeran ele I'existencia ele I'lnstitut Europeu 
Interregional elel Consum, és una Zlssociació sense finalitats 
lucratives que es va constituir a Barcelona clia 12 ele eleselll
bre ele 1988, té la seu a Lille (Franc;a) i utilitza la seu elel 
Centre Regional ele Consum. Aquesta associació té per ob
jecte elllprenelre treballs ele recerca, eI'estueli, enquestes, per 
tal ele facilital- informacions als consumielors europeus. a la 
vegaela, incrementar l'intercanvi ele coneixements i ajuelar. 
amb l'eficacia ele mitjans utilitzats, especiall1lent participant 
en J'elaboració elel PIJ interregional europeu. L'lnstitutEu
ropeu Interregional elel Consulll ha ele elonar, per estatuts, el 
seu suport a tota iniciativa 10CJl transfronterera i. si és neces
sari, facilitara la coorelinació amb la comissió ele les cOllluni
tats europees. 

Tenim aquÍ una copia elels seus estatuts, elels quals destJ
carÍem que les activitats eI'aquesta associació s'exerceixen 
mitjan¡;ant tres organs: El Congrés o Asselllblea general, el 
Consell eI'Aelministració i J'Oficina. Cada un d'eJls té unes 
funcions molt elelimitaeles, com deia, en els estatuts. A la 
vegaela, el Consell d'Aelministració o l'Oficina poelen crear 
cOl1lissions ele treball d'una duraela permanent o limitaela per 
a qüestions concretes. L 'institut compta amb un centre ele 
elocumentació general a elisposició elels seus associats , 

(El Sr. Vice-presiden/ primer substiw.eix el Sr. Preside nI en 
la direcció del debal! 

EL S~: PRESIDENT: 

Un moment, Sr. Sampol, per favor. Prec silenci, per fa 
vor, senyors diputats. 

EL SR. SAMPOL I MAS: 

Es finan¡;a per cotitzacions, subvencions i donacions. Els 
membres de l'institut hi aporten una quota anual proporcio
nal al nombre d'habitants de la zona geogriHica que repre
senta. A la vegada, I'institut pot tenir relacions amb altres 
pai'sos no europeus i contribuir al desenvolupament elel 
moviment ele consumielors. Els estatuts ele l'lnstitut Europeu 
lnterregional elel Consum permeten la incorporació ele nous 

membres, entre ells, els departaments o direccions gene
rals de consum dependents de les comunitats autono
mes; ja en formen part distintes regions europees, con
cretament de 1 'Estat espanyol en formen part Galícia, 
Astúries, País basc, Catalunya i el País valencia; per 
exemple, d'altres estats membres, de Fran¡;a hi ha la 
regió del Languedoc-Rosselló, la regió ( ... )alpes; d'ItaJia, 
Toscana i el Laccio, així com d'altres d'Alemanya i 
d' Anglaterra. 

Nosaltres entenem que pels avantatges que pot repor
tar als consumidors de les Illes Balears i a les associaci
ons ele consumidors, pels avantatges que pot suposar que 
les IlIes Balears estiguin representades en organismes 
europeus de cooperació interregional, per aquest motiu, 
hem presentat aquesta proposició no ele lIei que simple
ment insta el Govern ele la Comunitat Autonoma per
que, mitjan¡;ant izl Direcció General ele Consum, aelscri
ta a la Conselleria ele Sanitat, inici'1 els tramits perti
nents perque se sol'liciti I'aelmissió i incorporació COI1l 

a membre ele pie elret a l'lnstitut Europeu Interregional 
ele Consumo Entenem que amb aquest objectiu s'aug
menta la presencia ele les lIJes Balears a Europa, a tots 
els nivells, no només mitjan¡;ant la representació directa 
o el que podria ser un altre nivell, obrint una oficina a 
Brussel·les. sinó que es tracta d'utilitzar tots els forums, 
tates 15 associacions obertes a la participació ele les regi
ons, com és el cas de l'lnstitut Europeu Interregional 
elel Consumo Moltes ele gracies , 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Sampo!. 

Altres grups que hi vulguin intervenir? 

Pel Grup MIXT, té la paraula el Sr. Peralta. 

EL SR. PERALTA l APARICIO: 

Gracies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. 
Sr. Sampol, el vot del Grup Mixt sera favorable a aques
ta proposició no ele llei perque, am bIes expl icacions que 
voste ha donat i amb la documentació que han presen
tat, creim que de totes totes fa necessari i, a més, és 
im portal~t, que es formi part d 'aquest organ isme, de 
J'IEIC. Es evident que poder participar en tots aquests 
organismes ele caracter europeu que aporten solucions 
él les problematiques que, des del punt de vista europeu, 
es van plantejant als eliferents membres de la comunitat, 
i en aquest cas, a les regions, i en aquest cas nostre, a les 
comunitats autonomes, conformen Europa és molt 
important, tot i tenir en compte, com hem dit al tres 
vegades, que hi ha molts de temes encara a nivell euro
peu que estan molt endarrerits, pero en aquest cas creim 
que pot ser molt positiva aquesta participació. Per tant, 
es fa necessari que el Govern eI'aquesta comunitat tengui 
cura d'aquesta proposta que avui es presenta aquí, d'a
qusta proposició que avui es presenta aquí, en el Parla-
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I ment, i que es participi en aquest organisme. En definitiva, 
I com he dit al principi, el vot sera favorable. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

I Gracies, Sr Peralta. Per part del Grup SOCIALISTA, té 
I la paraula el Sr. Obrador. 

EL SR. OBRADOR 1 MORATINOS: 

Sr . President, senyores i senyors diputats. Sr. Sampol, li 
manifestam que el nostl'e grup votara favorablement aquesta 
iniciativa, si bé volíem matisar-Ia en una serie d'aspectes 
que creim prou importants a I'hora de plantejar-nos la incor
poració al' 1 nstitul Europeu Interregional del Consumo 

En primer Iloc, aquest institut pretén ser un Iloc de tro
bada i ele canvi eI'informacions. d'intercanvi d'informacions 
sobre un a problematica tan viva a la nostra comunitat com 
és el consum, gairebé una qüestió e1'estat, en diriem, perque 
en la nostra comunitat, que viu ele prestar serveis a ciutadans 
europeus, els temes ele consul11 aelquireixen una rellevancia 
i un primel- 1I0c en Cjualsevol decisió . Evidentlllent. construir 
Europa és construir-la entre tots eles ele tots els diferents rols 
o funcions que hem eI'exercir. Per tant, per a Ilosaltres, parti 
cipar en els temes ele cons~1l1 és prou important. 

Volíem remarcar, precisament per aixo, que repassaríelll 
que ha fet aquest institut. Durant els sis anys, aquest institut 
s'ha dedicat afer estuelis, i és molt significatiu veure els 
estuel is que ha fet. n' ha fet tres sobre els preus deis vehicles 
i cI'autolllobils. n'ha fet dos sobre els serveis bancaris i el e 
uedit. n ' ha fet un altre sobre el credil hipotecari, n'ha fet. 
sobretol. tres o quatre, perque n'hi ha un sobre treball, sobre 
les motivacions ele compres transfrontereres, cosa que ens 
afecta molt elirectament, a nosaltres, i sobretot en un cas 
concret que ha ter, el tema ele les relacions entre Catalunya 
i el Langueeloc-Rosselló, n' ha fet sobre proeluctes quím ics , 
i un deis aspectes més importants que ha tocat aquest institut 
ha estat el elels prablemes deis consumielors com a drets i 
regles en els litigis. és a dir. tota la problematica de cara a la 
defensa e1el consumielor és un deis temes precisament en que 
més ha treballat aquest institut, i ele les campanyes que ha 
fet, nou call1panyes concretament, una ha estat sobre els 
viatges forfails -

Per tant. és un institut prou interessant perque 'no només 
hi participem, sinó que també hi aportem una necessitat tan 
vital com és el turisme en els temes ele consum i les relacions 
europees _ Si no volem caure elins un mercat obert i lliure i 
un mercal únic europeu, els consumidors, que són qui real
ment ens visiten aquí, siguin més espectadors de la situació 
i no els acompanyants economics d'aquesta construcció e1'un 
mercat único Per aixo mateix, entenem que és prau impor
tam ser-hi i, per aixo, volíem fer dues matisacions, una és 
que quan vostes proposen que s'hi adhereixi la conselleria 
elel Govem de la Comunitat Autonoma, hi ha un article que 
és per a organitzacions tecniques, aixo fa que els qui han 
prestat les aelhesions o bé són instituts ele consum, associ(l -

cions de consumidors o direccions generals enteses com 
organismes tecnics, i perque, a més, el propi institut té 
diferents col-legis, i el col'legi de pie dret és d'aqustes 
organitzacions tecniques precisament, que són les que 
tenen vot deliberant, per tan1. voten, i en canvi, les 
organitzacions públiques, que són organitzacions públi
ques regionals, on pertanyen organitzacions tecniques 
dins aquest institut, sois hi tenen veu consu ltiva, i un 
tercer col'legi, que són organismes científics, d 'estudi i 
d'invetigació. Si bé hi ha un altre element que voJíem 
matisar i del qual ens hem assabentat, que en aquest 
moment aquest institut esta en revisió, i un deIs ele
ments ele revisió és canviar els seus estatuts i desfer 
aquesta estranya composició de col-Iegis per tal d'anar 
a un sol col'legi i a un sol tipus eI'adhessió. Entenem que 
si en aquest moment s'aprova en aquest parlament i el 
Govern tira aixo enclavant, hauriil ele tenir en compte 
aquesta situació concreta , que és que esta en modifica
ció cI'estatuts. substancialment important a I'hora ele 
I'adhessió. Per tant , creim que no s'hi pot fer I'aelhesssió 
en aquest moment. en tant que 110 s ' hagin aprovats els 
nous estatuts. i en \)(\se als nous estatuts -insistesc- hi 
haura una cOlllposició i ser participant ele pIe elret ten
dra també unes alu'es connotacions que no són les actu
als. Aixo sí. eleim que és positiu que es cOll1enci <1 treba
llar per <1 la incorporació a <1quest institut, participar-hi 
i no n01l1és per estar a un institllt Illés, sinó <1 un institut 
que tal volta podria servir con una ele les platafonnes 
imponants per defensar aixo que tant helll vengut de
fensant, que és la idea elel paquel turístic, la idea de 
controlar aquest paquet i que el consumidor sapiga que 
productes paga, que no només li eliguin tantes Iliures, 
tants ele marcs, a Alemanya o a Fran~a, i no c1estriar, a 
elins aquest paquet, que paga per I'estan~a, que paga per 
dormir, que pag<1 pel menjar. Ens interessa que el con
sumidor, ele cara <1 defensar els seus elrets i que sigui n 
ben defensats a les nostres illes. com a fet turístic i 
receptors c1'aquest consumidor europeu, és molt impor
tant , entenelll, per tots aquests motius, panicip<1r-hi. Per 
aixo, c10narem suport a la sev<1 iniciativa. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies , Sr. Obrador. Per part elel Grup Parlamentari 
PP-UM, té la paraula el Sr. Mesquiela . 

EL SR. MESQUIDA 1 GALMÉS : 

Sr. Presielent. Senyores i senyors diputats . Aquesta 
proposició no de Ilei es va registrar elia 31 ele gener del 
95, pero la Conselleria de Sanitat, en novembre del 94, 
ja havia iniciat tots els tramits necessaris per a J'adhessi
ó. Jo no sé si voste té "enteniment de Francina, que tot 
quant sap, enelevina", Sr. Sampol, aixo és així, com li 
ho dic, i aixo que ha dit el Sr. Obrador de la modificació 
del estatuts, també esta previst, o sigui, que la Conselle
ria de Sanitat. a través de la Direcció General de Con
sum, ho tenia totalment previst . 
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Sr. Sampol, en novembre de l'any 94, la Conselleria de 
Sanitat, a través de la Direcció General de Consum, va posar 
en marxa l 'adhessió, la incorporació, de la Comunitat de les 
Illes Balears a l'Institut Europeu Interregional de Consumo 
A través de la Direcció General de Consumo es varen fer una 
serie de viatges al País Basc per estructurar totes aquestes 
coses, perque creim que, i més després del que ha explicat 
el Sr. Obrador, és molt interessant I'adhessió de la nostra 
comunital al Consel~ Interregional de Consum Europeu per 
a la defensa deIs nostres consumidors, sobretot per a la ele
fensa elels nostres consumielors. Es varen organitzar una serie 
ele viatges al País Basc i a Navarra per a I 'organització de 
l 'aelhessió. 

Posteriorment es moelifiquen. com molt bé ha e1it el Sr. 
Obrador. els estatuts ele l'Institut Europeu Interregional de 
Consumo Precisament es moelifiquen aquests estatuts ele 101'

ma que la incorporació d'altres comunitats autonomes o 
el'altres entitats es pugui fer pel ventura més facillllent, 
perque en lél moelificélció el'élquests estéltuts es fél referencizl 
élls requisits que es necessiten per a la incorporació deIs nous 
socis, o sigui, que la reforma que e~ fa en els estatuts és per 
a la llloelificació deis requisits que són necessélris per él lél 
incorporació de socis nous. En aquesta reforma deis estatuts, 
hi pélrticipa l'Institut Catala ele Consum, que ja n'era mem
breo ja n'era soci, de l'Institut Europeu Interregional de 
Consumo L'Institut Catalá ele Consulll participa en la refor
ma d'aquests estatuts, i eles el'aquest momen!. unél vegacl<1 
feta la reforma e1els estéltuts, que es calcula que sobre clia 30 
ele maig estaran aprovats, Ilavors será necessari que un deIs 
membres que formen part actualment e1el Consell interregi
onal Europeu ele Consum avali un altre membre o un altre 
soci perque pugui entrar a formar pan ele I'institut. Aquest 
és el nostre caso Estam totalment d'acord amb l'Institut Cata
lá de Consum perque, una vegaela élprovats els requisits ne
cessaris clels estatuts per a la incorporació de nous socis, avali 
la Direcció General ele Consulll ele la nostra comunitat auto
llama perque pugui aelherir-s'hi amb pIe elret com a soci, 
al'Institut Europeu Interregional de Consumo En aquest mo
ment, Sr. Sampol ja es procedeix a formalitzar la e1ocumenta
ció precisa que s'ha e1'acompnayar a la sol'licitud d'aelhessió. 
Per tan!. hi comptam amb I'aval de l'Institut Catala de Con
sum, i més , en tenir la necessitat e1'un patrocini, ell fara 
valer aquest patrocini seu per a la incorporació ele la nostra 
comunitat a I'Institut Interregional de Consumo 

Per tant, Sr. Sampol, estigui tranquil, aquesta proposició 
no ele lIei és oportuna per allo de lo que abunda no daiía, 
pero que la cosa esta en marxa i que una vegada estiguin 
aprovats els nous estatuts, que es crcu que estaran aprovats, 
com he dit abans, cap a dia 30 de mar<;. tota la paperassa 
necessária que s'ha de presentar a Europa per a aixo estara 
preparada i amb raval de l'lnstitut CataJa de Consum la 
nostra comunitat autonoma s'hi incorporara, a l'lnstitut 
Interregional Europeu. 

Per tant. nosaltres, COI1l no poeli<1 ser menys, li donarem 
suporto Moltes gracies . 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. . Mesquiela . 

Torn de replica per part elel Sr. Sampo!. 

EL SR. SAMPOL I MAS: 

Gracies, Sr. President. Evidentment, no hi ha 11l0tius 
ele replica en tan t que tots els grups parlamentaris han 
manifestat I'opinió a la tramitació d'aquesta proposició 
no ele lIei, COI1l a mínim a iniciar les gestions. 

Sr. Conseller. estigui tranquil que no tenim cap espia 
en la Conselleria ele Sanitat, simplement hi haurem coin
cidi!. tal vegada haurem presentat aquesta proposició 
qua n ja vos tes havien iniciaeles les gestions. En tot cas, 
no crec que sigui e10lent que el conseller tengui el suport 
jJélrlélmentari, que tengui I'aval e1el Parlal1lent, per con
cretar aquesta iniciació ele la tral1litació, que és tot quant 
els demanávem en aquesta proposició no ele lIei. 

EfecLivamen!. aquí en tenc una copia e1els estatuts. 
No hem fet esment cI'aquesta estructura, un poc compli
cada. perque sabíem que s'estava revisant, pero, en tot 
c.as, creim que es tracta ele tenir la elocumentació presen
tada, la sol·licitud preséntada, i que, tot d'una que sigui 
possible. es concreti l'adhessió ele les IlIes Balears, en 
teoria. nosaltres enteníel1l que havia ele ser per la Direc
ció General de Consum, a aquest institut. 

De tates l1laneres, gracies pel seu suport i enhorabo
na. Moltes ele gracies. 

(El Sr. Presidelll repren la direcció del debal J. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies. Sr. Sampol. 

Intervencions en contrareplica'J No hi ha intervenci
ons en contrareplica. 

Passarem, ido, a la votació. 

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

Queda aprovada per unanimitat la Proposició no ele 
Ilei 349. 

11.2) Proposició no de llei RGE núm. 350/95, presen
tada peI Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a 
creació d'una "borsa d'allotjament jove". 

EL SR. PRESIDENT: 

Pass<1111 a la Proposició no de Ilei 350, presentaela pel 
Grup P<1r1amentari PSM i EEM. relativa a creació c!'una 
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"borsa d'allotjament jove". Té la paraula, pel grup propo
I sant, el diputat Sr. Gomila i Barber. 
I 

EL SR. GOMILA 1 BARBER: 

Gracies , Sr. President. Senyores i senyors diputats. El 
I col'lectiu deIs joves és possiblement el que es troba amb més 
, dificultats a I'hora de 1I0gar un habitatge, a I'hora de com

prar un habitatge, a I'hora d'entrar en el mercat de I'habitat
ge. Les rendes que tenen no són altes i, per tant, moltes 
vega des els és difícil accedir a un habitatge en condicions i 
sobretot tenir la confian<;a del 1I0gater, moltes vegades per 
la solvencia que tenen els joves i fins i tot perque creuen que 
el fet de ser jove pot ser sinonim de causar desperfectes en 
I 'iml1loble. 

Vista aquesta situació, la Comunitat Autonoma ele Madrid 
ja fa cinc anys va iniciar una experiencia per aturar totes 
aquestes situacions que es donen entre elsjoves i els Ilogaters 
i per tal ele poder resoldre C0111 a mínim, e1'alguna manera, 
el problell1él ele ['habita tge, i des ele[ 90 s'ha aconseguit en 
1110lts ele casos donar habitatge als joves a tra vés d'aquesta 
borsa d 'a llotjament, on els .ioves poden optar a I[oguers entre 
20.000 i [00.000 pessetes; I'únic que han de fer és inscriure's 
en aq uesta borsa i l' Adm n istració els trami ta un pis el ~ 10-
guer del qu a l es ta sobre e[ 20% per sota del del mercat. La 
Comunit<1t ( .. . ) e1el pis, informa el propietari que cobrarJ a 
través d'una renda mit.ian<;ant una pólissa ele garantia i que 
els desperfectes de I'habitatge estaran coberts mitjanc;ant una 
asseguranc;a de multirisc, evidentment a carrec de [a Comu
nitat Autónoma: amb aquestes garanties. als propietaris i als 
Ilogaters, a Olés, se'ls ofereix un servei .iurídic d'assessora
ment per al te ma de I'habitatge i assessorament també per a 
qualsevol problema que hi pugui haver entre les joves i I'ar
rendatari durant el període que vigeix el contracte d'arren
dament; evidentment, es garanteix en el contracte que I'ha
bitatge estara en perfectes condiciollS d'habitabilitat i l'únic 
requisit és tenir entre 18 i 30 anys i no tenir un sou superior 
a dues veg<ldes el salari mínim interprofessional, o si no, 
tenir un avalador amb una propietat immobiliari a; evi
elentmen t, s· ha d' especi ficar quin ti pus el 'habitatge és el que 
es vol aconseguir i la feina eI'aquesta borsa és a.iuntar el tipus 
d ' habitatge que se sol'licita amb 1 'oferta que hi pugui ha ver. 

Quan .i a hi ha mil pisos llogat a través e1'aquest sistema, 
s'ha ele dir que la comllnitat de Madrid no havia tingut cap 
problema e1 ' impagat ni s'hav ia hagut de recórrer en cap 
moment a la pólissa d 'asseguranc;a per fer front als desper
fectes que poguessin ha ver fet els joves en aquests habitatges. 

Amb aquesta iniciativa, s'havien aconseguit els dos objec
tius que es proposaven: Per una banela, apropar les rendes als 
pressupostos que normalment poden tenir els jo ves d'aques
tes edats i, per I'altra, llimar la desconfian<;a que hi pugui 
haver per part deis llogaters cap als joves. 

Nosaltres, des del Grup Parlarnentari PSM i EEM. creim 
que és una iniciativa positiva i que perfectament és expol-

table a la nostra comunitat autonoma. Per a<;o, no dub
tam que obtindra el suport d'aqueta cambra . Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Gomila. 

Altres grups que hi vlllguin intervenir? 

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

EL SR. VIDAL [ JUAN: 

Moltes gracies, Sr. President. Senyores diplltades i se
nyors c1iputats. Ens pareix molt interessant aquesta pro
posició no de Ilei que presenta avui el Grup psrvl i EE1'v1 
perque toca un tema de 1110lta actualitat i a l mateix 
temps que afecta un secto r COI1l és la joventut. que mol
tes vegades -i ho he dit en repeticles ocasions- ha passat 
ele la política perque els polítics han passat ele la joven
tut. Aixo fél que una proposició no de !lei COIll aquesta 
que e1uu avui el grup esmentat sigui . a més de molt 
assenyada. e1igna ele tenir el supon ele tothom que cone
gui aquesta tematica i sobretot la problematica en que 
viuen aquestos joves. els quals tal vegada han crea t una 
família i no poden accedir a un e1ret fonal1] entf\l, que és 
disposar e1'un habitatge digne. 

Com ha elit molt bé el portaveu del Grup PSM i 
EEM, aquest problema va ser abordat ja I'any 1990 per 
la COl11unitat ele Madrid amb una proposta de solució 
que ens pareix la més aelient per a aquesta problenliltica , 
que és la creació e1 ' una "borsa e1'allot.iament jove " , per
que moItes vegades no troben, els joves, él causa de 
circumstancies ele feina o per la seva joventut precisa
ment motiven cena desconfian <;a per part ele qui els 
podria proporcionar en arrendament aquest habitatge , i 
la inte rvenció e1'una institució oficial, com va ser en 
aquest cas la Direcció general ele Joventut de la Comuni
tat Autonoma ele Maelrid, fa qu e es lIevin aquestos pre
.iudicis i pugui ser satisfeta [a necessitat esmentaela. 

Hi podria haver alu'es alternatives per aconseguir 
solucionar aquest problema, aixó no vol dir que aquesta 
en sigui l'única, pero sí que és interessant que la insti
tució que sigui competent en aquesta materia assumeixi 
aquest risc que sempre pot entranyar cedir en arrenela
ment un habitatge i contractar una pólissa de garanties 
i una asseguranc;a multirisc. Per tant, aquest sistema, a 
pan que, com di uen molt bé els proposants d 'aquesta -
valgui la reelundancia- proposició no de lI e i, a més 
d'abaratir el preu deis habitatges, dóna garanties al 
propietari i al 1I0gater de tenir un habitatge en bones 
condicions d'habitabilitat. 

Per tant, ens pareix molt adient la pro posta que fan 
en aquest parlament perque s'isnti el Govern de la Co
ll1unitat Autónoma a crear en el termini de tres mesos ... , 
és el termi ni que hi posen . 110 sé si aixó PO! ser així 
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perque tal vegada pot ser difícil en tres mesos aconseguir tot 
el que es demana en aquesta proposició no de lIei, pero 
demanen en la proposició que en el termini de tres mesos la 
"borsa d'allotjament jove" sigui una realitat a la nostra co
munitat autonoma, Jo repetesc que potser no sigui aquesta 
I'única solució, pero ja només per despertar aquesta inqui
etud, que segurament també la deu tenir el Govern, pero per 
venir aquí, a la cambra, amb aquesta proposta, aguest dipu
tat que els parla hi 0onan1 suporto Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Vida!. Pel Grup SOCIALISTA, Sr. Antich, té 
la pa raula. 

EL SR. ANTICH I OLIV ER: 

Sr, President. senyores i senyo rs cliputats. L'habitatge és. 
sens cap clubte ni un. un elels objectius basics per aconseguil 
qualsevol tipus ele política el'igualtat el'oportunitat juntamen t 
amb política en materia labor:ll. eel ucilció. sanitat. etc. Provi\ 
e1 'aixo, I'article 47 ele la Constitució Espélnyola e1iu clarament 
que tots e ls espanyols tenen elret él un hélbitatge eligne i aele
quat, i a més afegeix que els pociers públics promouran les 
condicions necessaries i estélbliran les normes pertinents pe r 
tal ele fer efectiu aquest elret. Avui parlam e1'un col·lectiu. el 
col'lectiu jo ve, elel qual 1Ot5 sabe 111 que nOI malmenllé molle:;, 
elificultats per entrar en el món laboral. per acceelir a habi 
tatges , per comenc;ar, 

Dic que tots ho sabem perque en aquesta call1bra ja 
n ' hem parlat moltes ele vegaeles. n'hem parlant en els darrers 
pressuposts de la COlllunitat Autonoma, quan els discutíem. 
tant I'any 1993. com el 1994 i 1995. s'han presentat esmenes 
a tots aquests pressuposts perque s'hi incorporassin pélrtieles 
dirigides a fer programes o plans per a col'lectius amb pro
blematiques diferenciades, com puguin ser els .ioves, els mi
nusvaliels, etc., esmenes que mai no han estat acceptacles. 

Pe l" altrél banela. també hem parlar mol tes ele vegaeles .. .. 
i el nostre grup ha sol'licitat en més eI'una ocasió que es re 
conduís la política d'habitatge que elur él terllle el Govern, 
en el sentit que la gran majoria ele pl'Olllocions van elirigicles 
a lél compra-venda enfront d'un petit percentatge que V;l 

destinat al 1I0guer; per cen, política totalment contraria a 
les sol:,1icituds que es desprenen ele les diverses ael.iuelicacions 
d'habitatges que darrerament s'han fet,.ia que els percentat
ges de sol'licitants, segons els seus ingressos, esta n nOI"111al 
ment per sota de 1'1 '5 del salari mínim en un percentatge 
molt més gros que els que estan pel" sobre ele 1'15. Per tan1. 
pareix logic que els que n 'esta n per sota, accedeixin a habi
tatges ele 1I0guer, ja que seria molt difícil que sense desbara
tar de manera improcedent el pressupost familiar puguin fer 
front als preus de compra-venda . 

A dins aquests col'lectius, com se suposa, per tot el que 
deiem abans, també s'hi troba el col'lectiu .iove. Sense cap 
dubte ni un, el col'lectiu jove també es veu afectat per aques
ta problematica. D'aquells que comencen a donar les pril1l e -

res passes pel món laboral tampoc no s'ha d'esperar que 
comptin amb grans pressuposts per destinar a compra
venda d'habitatges, sinó que pareix més facil que facin 
front a preus de lloguer. Per tant, per aquest costat 
tampoc no podem dir que el col'lectiu jo ve tengui grans 
avantatges dins la política actual del Govern balear, 
menys si tenim en compte que, segons les dades de com
pliment del darrer pla d 'habitatge de I'Estat, de 1992 a 
1994, s ' han deixat d'invertir molts de doblers per fer 
habitatge, s'han deixat de fer més de 2.000 habitatges, si 
aixo no hagués estat així, si no s'hagués deixat escapar 
tota aquesta possible inversió, per ventura una part 
eI'aquests doblers, una part el 'aquesta inversió, hauria 
poguda anal' elestinada al col'lectiu deis .ioves. 

Quant a la proposta concreta que ens presenta e l 
Grup Parlamentari PSM i EEM, eleilll que hi donare m 
suporto en coherencia amb él I tres inici;¡tives que el nostre 
grup ha anat presentant e n aquesta cambl'a. entre altres 
coses les esmenes ele que parlava , i hi don arelll suport 
també perque, a més. no es tracta cl'una expectativa. 
eI'un projecte. es tracta cl' un:1 iniciativa que :1 c1 'altres 
inclrets jél funciona, i per cen, p:1reix que '1mb 1110lt bons 
resultats, concretamenl, com eliu I'exposició ele motius, 
a la Comunitat de IV!éldricl. Tal vegada la problematica 
de Madrid no sigui exactament la mateixa que la nostra , 
qU<lnt a parc cl'habilatges, preus ele 1I0guers. etc,. pero 
aixo no impeeleix que la proposta es pugui aelequar a les 
nostres circul1lstilllcies. 

Per tan1. COIll molt bé diu I'exposició ele motius de 
la proposició no ele lIei. és una fórmula interessant per 
clonar confianc;a a I'arrendador". quant a cobral1lent, bon 
ús ele J'habítatge élrrenelat, etc. perque vulgui arrendar 
aquests habitatges a la gent jove, i és una manera in
tel'ligent tal1lbé per trobar habitatges. ele posar a I'abast 
de la gent jove habitatges a bOl1s preus, a preus assequi
bies per a ells . 

En definitiva, és una iniCiatIva per promoure i fo
mentar allotjal1lent per a un col'lectiu sociallllent neces
sitat cI'ajuda, per clonar-li assessorament, per fer-li més 
facíl el seu ingrés en el Illón laboral. És una acció més 
que el Govern hauria ele posar en marxa en un tema 
COlll es el de I'habitatge públic. tenint en compte que en 
tates aquests actuacions, i no sel1lpre es fa aixÍ, haurien 
de prevalelre les necessitats e1els col'lectius més debils 
(falllílies amb pocs ingressos, joves, l1linusvalids, etc.). 
Moltes de gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Antich. Pel Grup PP-UM, Sr. Martínez 
i Polen tinos, té la paraula. 

EL SR. MARTÍNEZ I POLENTINOS: 

Gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores diputados. 
Uno ele los programas previstos llevar :1 cabo por e l 
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Govern durante esta legislatura ha sido crear una bolsa de 
I vivienda joven, programa que empezó a desarrollarse ya hace 
I un año. Es más, desde entonces se ha estado preparando 
, toda una serie de documentación y estudios en función de las 
I necesidades de las Islas . El objetivo de este proyecto es apor
, tar al joven los elementos necesarios para facilitarle el acceso 
I a una vivienda asequible y adecuada a sus necesidades. Este 
, proyecto se lleva a cabo mediante las oficinas de información 

juvenil del Govern balear, que hasta el momento ya han sido 
las responsables de canalizar las demandas de los jóvenes 
sobre este tema, si bien, a título informativo, podríamos 
indicar que antes del lanzamiento de la bolsa de vivienda 
joven, en la oficina de información juvenil de Palma, que es 
la que recibe actualmente el mayor número de demandas de 
las Baleares, con una media de unas 50 diarias, se han atendi
e10 tan sólo e10s demandas referidas a vivienda. una sobre 
pisos de alquiler y otr,l sobre pisos de protección oficial, que 
fue clerivJcla al lb3vi. Es importante para la consecución ele 
este proyecto mencionar las rel3ciones mantenid:1s con el 
lnjuve, negociaciones qu e han CI istali zaclo en la celebración 
el e una reunión el pasado día 31 de enero del 95. hace esca
samente un mes , al objeto de tratar este tema y de firmar un 
convenio de col3boración, siguiendo la ex periencia piloto 
Ilevad3 a cabo por la comunidad 3utónom3 madrileña, aun
e¡ ue. claro está, ajustado este convenio a las características de 
c3da comunidad autónoma, YJI que se hace a nivel nacional 
entre el Injuve y todas v éada Un3 ele las comun-idades autó
nomas. Por ejemplo, aquí, en Baleares, una de las cosas 
particulares que tiene es que la mayoría de las peticiones de 
los jóvenes van referidas a la compra de la vivienda en mayor 
medida que las referidas al alquiler ele la misma. 

Asimismo, creo oportuno, Sr. Diputado, que ha de saber 
en qué situación se encuentra el tema ilctu,lImente. a la soli
citud efectuada por el Injuve, la Conselleria de Governació 
ha remitido toda la información y documentación ele que 
dispone al director ele programas del Instituto de la Juventud, 
el Sr. Salmerón, al objeto de firmar cuanto antes el convenio 
de colaboración, y est31110s ahora a la espera de sus noticias. 
En la primera quincena ele marzo se desarrolla también un 
curso de capacitación e información en la sede del Injuve, 
curso al que asistirán los responsables del programa: el curso 
contempla e l estudio de as pectos jurídicos, cuestiones prácti
cas, estudio elel contrato de arrendamiento, fiadores, infor
mación e1el programa de vivienda, información de bolsas de 
alojamiento, requisitos de los jóvenes y propietarios, capta
ción e inspecc ión de [a vivienda. firma del contraro de ar ren 
elamiento. etc., toda una serie de cuestiones importa ntes para 
acertar con las necesidades y deseos de cada joven. 

Ya que la experiencia piloto desarrollada en la Comuni
dad Autónoma de Madrid, dónde las demandas de alquiler 
son muchas y el problema de vivienda joven tiene otras ca
racterísticas, y dado que también las demandas recibidas e 
las oficinas de información juvenil de la Dirección General 
de Juventud se interesa más por aspectos como es la compra 
de la vivienda, créditos a bajo interés, pisos de protección 
oficial, en el proyecto desarrollado por la Conselleria ele 
Governació está prevista la información y ayuda referida a 

adquisición ele pisos, además del alquiler, cubrir así la 
demanda y ofrecer un servicio lo más completo y ade
cuado posible. En el caso de las viviendas de alquiler, 
asimismo, el programa facilita además un seguro multi
riesgo para el hogar y un seguro de caución que garanti
za el pago del alquiler por parte del inquilino. 

Según estas previsiones, el proyecto comenzará a 
ejecutarse el próximo mes de abril adelantándose incluso 
a la propuesta por el Grupo Parlamentario PSM i EEM, 
por lo que creo conveniente que se retire, ya que es un 
proyecto ele ejecución inmediata, dependiendo tan sólo 
de la firma del convenio, ya que el Govern, en estos mo
mentos, tiene toela la estructura organizativa a punto, 

Sr. Presidente, si al grupo proponente le parece, 
podemos transaccionar la proposición no ele ley ele la 
siguiente manera. teniendo en cuenta que ya está previs
til la puesta en marcha ele esa Cl"eación, el resultado 
seria: 

"E/ Par/amen / dc les I/les Balears i¡¡sta el GOI'ern dc 
[a COl/llInical AlI/ónoma a po/cnciar i difondre la borsa 
d'allo/jamenl jo!'e per ta/ defacililar /'accés dels joves al 

mercal de / 'habira/.ge. 

Molles grácies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. MartÍnez i Pol entinos . 

En torn de i"t!plica, té la paraula el Sr. Gomila. 

EL SR. GOMILA 1 BARBER: 

Gracies, Sr. President. Sen yo res i senyors eliputats. 
Sr. Vida!. moltes gracies pe[ supon que 113 elit que dona
ria a la nostra proposta, perque és cert que el tema ele 
l'habitatge, tenir un habitatge digne, és un dret constitu
cional i que el jovent, per les seves característiques, té 
elifÍcil arribar a tenir [a renda suficient i moltes vegades 
la confian<;3 necessaria de qui els els ha ele 1I0gar. 

També vull agrair el supon que ha manifestat el 
portaveu del Grup Socialista, el Sr. Antich, amb els 
mateixos termes que he dit al Sr. Vid:ll. 

Sr. Martínez i Polentinos, voste em diu que el Go
vern ja ho fa, que es reben demandes en les oficines 
d 'informació juvenil i que en la de Palma es reben de 
I'ordre ele dues diaries, jo no sé si per sol·licitar in
formació o perque des de l'oficina se'ls tramiti o se'ls 
posi en contacte amb persones disposades a Ilogar alguns 
habitatges; jo no sé si és ben bé el primer o el segon 
allo que fan. Si el que li molesta són els tres mesos, 
perque eliuen que fins i tot ho poden tenir abans de tres 
mesos. nosaltres no tenim cap incon venient per acceptar 



11 
i 
! 

J, 

t 

DIARI DE SESSIONS / Núm. 143/22 de febrer del 1995 5955 

la seva transacció, sobretot vista la motivació que voste ha 
donat, que s'avancen a la nostra proposta. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Gomila? 

Hi ha qualque intervenció en contra replica? No hi ha 
intervenció. 

Enlenc que el Sr. Gomila accepta la proposta de transac
ció. Estan tots els grups eI'acorel que es tramiti la transacció 'l 

Ido, quedaria redactada la proposició 110 ele lIei en el 
següent sentit: 

"El Parlament insta el Govern ele la COlll llnitat a potenci
ar i difonelre la borsa cl'allotjament jove per facilitar I'aeeés 
deIs joves al mercat ele I'habitatge" . 

Pue considerar que qlleel<l aprovacla per assentilllenl 
aqllesw proposició no ele Ilei " Quecla, icló, aprovada per 
assentilllen t. 

III.- Oebat del dictamen de la Comissió d'assumptes 
institucionals i gene¡'als del Projecte de llei RGE numo 
4926/94, relatiu a la reforma de la Llei 5/1993. de 15 de 
juny, del Consell Consultiu de les Illes Balears. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam al tercer punt ele I'o rdre e1el elia, que correspon al 
debat e1el dictamen de la Comissió cl'assumptes institucion a ls 
i generals del Projecte ele ll e i 4926, relatiu a reforma ele la 
L1ei 5/93, ele 15 ele juny, elel Consell Consultiu ele les Illcs 
Balears . 

Debatrem en primer Iloc les esmenes mantengllcles als 
tres anicles elel projecte ele Ilei. que són la 250, ele moclifica 
ció ele I'article 2 i la 253, ele moelifieació ele J"article 3. e1el 
Grup PSM i EElvl, i la 263, de modificació ele J"article pri
mer també del dictamen, elel Grup Parlamentari SOCIALIS, 
TA 

Per fer la elefensa eI'aquestes esmenes, té la paraula, en 
primer 1I0c, pel Grup PSM i EEM, el Sr. Orfila . 

EL SR. ORFILA 1 PONS: 

Sr. President, senyores i senyors diputats. La clau eI'aquest 
debat i de les esmenes que presenta el Grup PSM i EEM és 
la diferent concepció que tenim el Govern, el PP i nosaltres 
respecte del que ha ele ser el Consell Consultiu de les IIIes 
Balears i, per tant, elel paper que ha de jugar, ele les fUQcions 
que ha ele complir, ele qui hi té accés, i la diferent concepció 
ve des del principi, és a dir. des del mateix moment en que 
es va debatre en aquesta cambra la creació del consell. Ja en 
el se u moment, quan es va elebatre la Proposició de Il ei 
1308/93, presentada pel nostre gl up, ele creació del Consell 

Consultiu de les Illes Balears, feiem referencia a les 
diferents concepcions, als diferents plantejaments, que hi 
havia respecte d'aquest organ, així per exemple, la L1ei 
del Consell Consultiu, de Catalunya sintonitzava molt 
més amb els nostres plantejaments que no el projecte 
presentat pel Govern de les IIles Balears, el qual, a l 
nostre entendre, era esquifit, poc consistent. El Govern 
pretenia -pretén encara- un consell consultiu per sortir 
e1el pas, un organ que, és evident, no pot deixar de crear 
a partir ele les sentencies del Tribunal Constitucional, 
pero que calculadament es planteja ( ... )disminu·it. Efec
tivament, el Parlament de Catalunya,l'any 1981, crea la 
L1ei del Consell Consultiu amb una clara intencionalitat, 
que fos un organ per vigilar els conflictes competencials 
i preparar els dictamens per interposar els recursos 
cI'inconstitucionalitat. Així, el consell complia clues 
funciolls: Una, ele caracter interno ele elefensa ele l'Esta
tul eI 'Autonomia amb I'activitat legislativa propia, i una 
alt!":!. ele vigilancia ele les Il e is i normes ele I'Estar. en 
t3nt que poguessin envair cOlllpetencies propies i consti
tuir, a Illés a Illés, un a comissió juríelica assessora que 
emet el clictamens corresponents al Consell d'Estat. 

Fruit precisament deIs recursos d 'inconstiwcionalitat 
presentats pel Govern de la Generalitat, en uns casos 
que es poden consiclerar ex its c1ars elel Consell Consultiu 
el e Catalunya, és el fet e1'llave!" aconseguit que les sub
vencions ele la c01l1unitat europea en materia e1 'agr icul 
tura vagin elirectament a les cOlllunitats autOnomes. 

Mirin. senyores i senyors eliputats , si hi havia ja una 
diferent concepció eles del principi que el Govem va 
imposar un consell assessor al qual imaginava tan poc 
actiu que fins i tot varen ser incapa<;os cI'entenelre que 
els seus set membres havien ele rebre algun ti pus ele 
percepció economica per una feina, per una eledicació 
agil, C01l1 la que se'ls exigia, i amb unes característiques 
el'objectivitat, competencia i indepenelencia respecte de 
l'Acllllinistració que la propia exposició de motius del 
projecte presentat pel Govern també exigia. Així. en la 
lIei aprovacla el maig del 93 s 'establia que els set mem 
bres elel Consell Consu I ti u eren designats amb caracter 
honorífic, qüestió que en el seu moment el nostre grup 
va esmenar ( ... ), pero que la dura realitat ha tengut cura 
posteriorment d 'esmenar en la practica. 1 en bona logica 
avui s'ha de suprimir,la qualificació eI'honorífica referi
da a la elesignació cleis set membres. No hi ha res més 
castigat que la Ilengua, i el temps té cura de demostrar 
mol tes coses que a vegades la miopia política o simple
ment la resistencia a acceptar les propostes que vénen 
d 'a ltres impedeixen reconeixer. Pero entenguin-me, 
senyores i senyors cliputats, no és tampoc el que s 'apro 
va cap garantia, i el temps ens hi tornara a donar la raó, 
i un elia aquesta cambra aprovara un altre canvi de la 
L1ei del Consell Consultiu de les Illes Balears acceptant 
la necessitat ele elotar aguest organ d'uns pressuposts 
propis, pressuposts que a provara aquest parlament, gue 
establiran una remuneració suficient pe¡- als membres 
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del consell , tal com per exigir-los, en can vi, una dedicació 
I plena i unes incompatibilitats prou ciares. 

Hi han qüestions, senyores i senyors diputats, que em 
costa arribar a entendre. Si esta ben ciar que el ConseJl Con
sultiu de les [lIes Balears assumeix les funcions del Consell 
d'Estat a la nostra comunitat, pel que fa a l'emissió de dicta
mellS, quina objecció poden tenir a acceptar les esmenes del 
nostre grup, com per exemple la 250/95, que en realitat el 
que fan és relacionar les materies objecte de dictamen pre
ceptiu per fer més dielactic el contingut de la \leí? Aquest 
diputat que els parla ha tengllt darrerament la sensació, en 
fer feina c1ins determinades ponencies, que existia una con
signa del Goverll en el sentit el e no acceptar cap esmena de 
I'oposició, per cOllstructives i racionals que aquestes resultin, 
i de no acceptar-Ies fins i tot en els casos en que no repre
sentaven cap contradicció amb les tesis del Govern, i qu e 
aquesta co nsigna es respecta amb una disciplina quasi militar, 
i és una pena que sigui així perque entenem que. en aquest 
cas almanco. amb la nostra proposta es guany<l en c1areelat -
veíg que cert diputat que sorgeix de la milícia riu, segura
ment per avala r les meves paraules-, per exemple, quan es 
paria d'expeclients tralllitats per I'Aclministració ele la COIllU 
nitat Autónoma i es fa referencia al regim local. el nostre 
redactat és molt més cIar, i concretament quan parlam ele 
temes que afecten l'Administració local. parlalll ele concessi ó 
de monopolis, de ( .. . ) públics monopolitzats. moelificacions 
el e plan s. llormes complementari es i subsieliaries, creació i 
supressió ele mUllicipis. alteració ele termes. etc.; és a e1ir, 
e1etallam molt més els casos en que és necessari el dictamen 
preceptiu , Ens costa entendre, per tant. la reticencia del grup 
que c\óna suport al Govern i c\ubtam sincerament que e l 
propi pOI·t<lveu del PP avui en aquesta materia trobi argu
ments per no donar suport a esmenes com aquesta, perqu e 
esta m conven<;uts que en el seu COI' sintonitza perfectament 
amb aquests plantejalllents. 

F inalment, l'es lllena 253/95. presentada pel psrv¡ i EErvl. 
estableix la lilllitació sobre qui pot sol , licitar elictamens c1'e
missió facu ltativa, i ho felll afegint un apartat 2 a I'article 11 
ele la Il e i. e n el sentit que aquests puguin ser sol'licitats per 
I'administració de la COlllunitat Autonoma i pels consells 
insulars, sense limitacions en el cas el'aquests, a diferencia de 
la proposta del Govern. que, efectivament, perlllet als con
sells sol'licitar dictamens facultatius, pero únicalllent en les 
qüestions referides a les competencies que els consells han 
rebllt per Ilei del Parlalllent. Una limiwció, la elel Govern, en 
aquesta distinció deIs consells, segons es tracti deIs actes on 
actuln , en les competencies assumides per lIei de transferen
cies o ele les cOlllpetencies assumides per altres vies, que 
consideram fora de lloc, absurda i en perfecta contradicció 
amb tantes i tan tes declaracions emfatiques que s'han fetes 
en aguest parlament sobre el principalíssim paper deIs con
sells insulars, institucions fonamentals de la Comunitat Auto
noma, aquells pilars basics que fins a ra han tingut tan poc de 
pilar com tan poc han tingut de basics. La proposta del Go
vern ens dura. per tant, a refor<;ar I'esquizofrenia, la doble 
personalitat deIs consells il1sulars. COI1l és possible. a més a 
Illés, que fins ara els consells insulars poguessin demanal 

dictamens al Consell d'Estat sense diferencia si es tracta
va de qüestions referides a competencies rebudes per llei 
del Parlament o no i ara es faci aquesta distinció; a que 
ve aguest interes en disminuir el Consell Consultiu? 
Lamentable, i més si pensam que aquest projecte de llei 
genera prou divergencies dins el Parlament que si canvi
és I'actual majoria d 'aquí a pocs mesos -que canviara-, 
és logic pensar gue es produira una modificació imme
diata d 'aquesta lIei . Troben que a<;o hi afegeix estabili
tat? U na pena, pero vos tes ho han volgut així. És trist 
reconeixer que a vegades I 'actitud tancada, 1 'act itud de 
pensar que un té tota la veritat o d 'actuar com si s'esti
gués en la milícia, com he dit abans, fa impossible que 
es millori una Ilei que era absolutament millorable. 
Gracies . 

(El Sr. Vice-presidclll segol1 SlIbslÍllIeix el Sr. Presi
denl el1 La direcció del deIJ(ll) 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies. Sr . Diputa!. Pel Grup Parlalllentari 
SOCIALISTA. té la paraula e l eliputat Sr . Alfonso . 

EL SR. ALFONSO 1 V1LLANUEVA: 

Sr. President. senyores i senyors c1iIJLítilts. El Govern 
d'aquesta cOlllunitat autonoma. que hi esta interessad ís
sil11, COIll es veu, en el debat que es desen vo lupa en 
aquesta cambra, un Illembre elel qual hi assisteix en 
aquest moment, ens eluu un projecte ele Ilei que és, 
senyors eliputats. el reconeixement eI ' un error inicial. la 
rectificació , i c1esprés eliré amb quins conclicions. c1 ' una 
situació que s'havia fet absolutament insostenible i a la 
qual harem de posar aquell afegit de ma nOIl lroppo, 
sera música lenta, rectificació lenta, una passa avui, elues 
dema. Aquesta rectificació és reconeixer que no només 
s'ha ele pagar l'adhessió, sinó que basicament s'ha ele 
pagar la feina; que els l11embres elel Consell Consultiu, 
COI11 el Grup Parlamentari Socialista havia defensat des 
del primer moment. han ele tenir un cert tipus de remu
neració. perque fan una feina. ulla feina important, 
elecisiva per a la COll1unitat Autonoma i molt més deci
siva si el Govern volgués realment crear un consell 
consultiu que, a més ele complir aquelles funcions obli
gatories ele elictamens preceptius, amplias el seu camp 
a actu:1cions facultatives que, com elesprés veurel11 en el 
proxim debat, perque són altres eSlllencs, donarien una 
millor tecnica jurídica, una millor actuació, tant en els 
consells insulars com en aquest propi parlament. 

Pero som ara, sen yo res i senyors diputats, a la pro
posta del Govern i a les esmenes que hi fem. 

El Govern ens proposa que els membres del Consul
tiu percebin una dieta. com els diputats, per assistencia 
a les reunions elel Consell Consullill. Obviament, no vol 
admetre que una dieta és una remuneració. Sera per al 
Consell Consultiu que no és una remuneració , perque 
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per a tots els al tres ho és; tots els diputats reben remuneraCÍ
ons en forma de dietes. Pero no, el govern s'hi encaparrota, 
el grup popular esta encaparrotat que una dieta és una dieta, 
i la dieta pot ser de mig milió de pessetes o de deu mil pesse
tes, és igual, pero al final de I'any és una remuneració que 
haura de cotitzar normalll1ent per a la renda. 

La nostra proposta és una proposta molt és logica, tant 
dins un funcionament normal de l' Administració COIl1 dins 
un funcionament a futur logic del Consell Consultiu. Ens 
explicarem. 

Nosaltres proposall1, en primer 1I0c, que els ll1embres del 
Consell Consultiu no tendran caracter honorífic, i no val. 
senyors diputats, el que ens diu a I'exposició de Illotius el 

.. . Govern. que honorífic vol dir que és d 'honor. ja ho sabem, 
pero 110 és aCl uest el sentit el e ser honorífic, honorífic volia 
dir: No cobraran. En el moment que cobren, ha de desapa
reixe r allo eI ' honorífic . 

Pero hi ha I'altra parto que és 1110lt clara . El Sr . MartÍnez 
de Dios. n'estic conven<;llt, ens dóna 18 r8ó , hi estic absoluta
ment conven\;ut. Que proposalll nosaltres~ Que es diguin 
remuneracions, amb la qual COS8 hi ha lIibertat d'actuació 
e1ins un pressupost per al propi Consell Consultiu. Segon, 
que estigui inelos e1ins una secció pressupostúia , aprovat un 
pressupost per I'únic que el pot aprovar. que és el Pilrlall1en
t. que significa? Que es pocl!'a pagar per dietes, per treballs 
fets una remuneració fixa. una variable, com vulguell1, depe
nent logicament d 'allo que s'encarregui al Consell Consultiu . 
Pero la gent e1el Partit Popular , senyores i senyors diputats , 
110 ha vol: vol. I'any que ve, dm-hi una altra pl'Oposta que 
digui: "Es crea la secció no sé que deIs pressuposts, aquesta 
secció es diu Consell Consultiu, les remuneracions es fixaran 
per acore! elel Parlament". Tornarem a canviar. Els paréix bé 
que cae!a any, per caparrudesa, per tenir el cap més dur que 
la paret, en aquest aspecte, hem de modificar les lIeis?, és 
que n'hauríem e1'estar el11pegue'its . i vostes, els primers , 
vostes, senyors diputats que ha voten. els primers. i el Go
vern que ho presenta, el zero, perque no tenen el coneixe
ment suficient. no tenen la sensatesa suficient, per adonar-se 
que hi ha e1 ' haver una amplitud ele mires, que. les dietes, no 
podra aprovar-Ies el Govern perque li doni la gana. que les 
remuneracions que cobraran aquells senyors estaran en fun
ció, logicament. de la feina que fan, ¡que tot aixo. senyors 
dipulats, ha d'estar discutit i aprovat en aquest parlament. 

El debat d'aquesta Ilei i el'aquestes esmenes, cree que ha 
estat molt interessant, i ho hem de dir, ho hem de dir en 
honor deIs diputats que han estat en la ponencia del debat. 
Ha estat interessant perque no s'hi han acceptades esmenes, 
el que s'hi ha acceptat, zero, un parelJ, pero, zero. Pero jo 
crec que s'ha arribat entre tots els diputats al convenciment 
que per una vegada I'oposició tenia raó, pero que el Govern 
no volia passar per on deia I'oposició, i més endavant ja en 
parlarem. Crec que aixo és important. Pero avui som en el 

~. pIe , i jo he de demanar una reflexió seriosa a la gent del 
Partit Popular, un pensament legislatiu logic i que aprovin 
les esmenes que donen més competencies al Consell Consul-

tiu, la possibilitat que els consells, d'una forma facultati
va, accedeixin al Consell Consultiu, la possibilitat que el 
Parlament pugui c1emanar al Consell Consultiu i que 
s'estableixi, com és logic, com tenen totes les comunitats 
autonomes, una secció pressupostaria dins el pressupost 
de la Comunitat Autonoma per al Consell Consultiu. 
Tot allo altre és valer tornar a camuflar que aquells 
membres, juristes importants de la 110stra comunitat 
autonoma, percebin remuneracions, tot allo altre és 
amagar el capa c1avall l 'a la, com els estrussos que no 
volen veure el perill on es fiquen, vostes no volen veure 
la real i ta t. 

Per acabar, només vull dir-Ios que al final, i encara 
que no hi hagi escorxadors, els estrussos, els duran iI 

I'escorxador, senyors diputats. Moltes gracies. 

EL SR. PRESID ENT: 

Moltes gracies, SI . Diput:H. Pe l Grup Parlalllentari 
MIXT. .. no vo l la paraula cap diputat. Per tant , pel 
G rup Pal'l:lment:lri PP-UM. té la paraula el diputat Sr. 
Manínez de Dios. 

EL SR. MARTÍN EZ 1 DE DIOS: 

Graciils. Sr. President e. SeI'íoras y sellares e1iputados. 
La verdad es que hoy me lo h8n puesto bastante fácil. 

Yo he mantenido la necesidad ele que el proyecto 
presentado por el Gobierno saliese tal cual porque real
mente se trata de una simple moelificación puntual a la 
ley que creó el Consejo Consultivo y de acuerdo con 
una necesidad sentida y expuesta por el propio consejo 
consultivo, de tal manera que maI'íana hará un8 semana 
que en la memoria que han rendido ante el Gobierno de 
la Comunidad Autónoma y que presentaron de una 
manera solemne también en el Consulado de Mar, y 
referente a la modificación de la Ley 5/93, que creó el 
Consejo Consultivo, se decía lo sigu iente: "La experien
cia adquirida al aplicar la Ley 5/93 desde la constitución 
elel COl1sefl Consultill hizo aconsejable acometer su mo
dificación parcial, motivada por los siguientes razona
mientos", me vaya saltar el orden en que los exponen 
y me referiré a cada uno de los artículos que son objeto 
ele la modificación, por ejemplo, el artículo 9, es decir, 
ese artículo que se refiere <l los go.stos que origine la 
actividad del Consejo Consultivo y que son objeto de 
una compensación económica para los componentes del 
mismo por el concepto de indemnización, lo justifica así 
el Consejo Consultivo, y de esta manera también fijo mi 
posición respecto a las enmiendas presentadas por los 
dos grupos que me antecedieron en la palabra, y dice 
así: "El artículo 9, que se refiere a los gastos que se 
originen por el funcionamiento del Consell COl1sulúu 
ofrece una versión literal insuficiente de los conceptos 
dignos de considerar para que, sin merma de la cualidad 
honorífica que adorna a sus componentes", atiendan a 
esto, los componentes del Consejo Consultivo quieren 
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seguir actuando a título honorífico, no simplemente de 
honor, honorífico de lo crematístico, y sigue: "sean estos 
indemnizados prudentemente por su esfuerzo y dedicación, 
de suerte que el ejercicio del cargo no se convierta en causa 
de perjuicio sin reparación. La actuación desenvuelta por el 
consell. considerando sesiones celebradas, dictámenes emiti
dos, ce leridad en el despacho de expedientes y nivel de sus 
intervenciones, son factores que justifican la necesidad de 
una reforma ". Lo dicen ellos. Entonces, las enmiendas han 
pretendido ampliar en un sentido mucho más amplio lo que 
han considerado conveniente promover los propios miembros 
del Consejo Consultivo y la norma fundacional por la que se 
regulaba. 

Por lo tanto, ésta es la razón fundamental del recha zo de 
sus enm iendas. 

No sigo leye ndo el contenido ele esta parte relativa a l 
artículo primero. tal C0l110 lo justifican los componentes elel 
cOl1sell porque, bueno , ustedes tendrán ocasión ele recibir 
esto y de leerlo de arriba abajo en su vers ión caste llan a y en 
su versión ca talana , puesto que es bilingüe. 

Yo también tengo que salir al paso aquÍ, en este momen
to. a pesar ele que esto era objeto ele otras enmiendas que 
correspondían al segundoJ:lebate, a esas afirmaciones de que 
no hay actuación leg.l1 en la fijación de las asignaciones . 
i ndem n izac iones, los conceptos compensatorios que se den <1 

los miembros del Consejo Co nsultivo, porque no hay un<l 
previsión presupuestaria, pues no hay nada más falso que 
esto. Yo, Sr. Orfila, me reía , y también me ponía serio 
cuando ha bl<lba el Sr. Alfonso, pOI-que la verdad es que uste
des , que después de debatir durante semanas todo lo relacio 
nado con la tramitación del presupuesto de la Comunidad 
Autónoma ele Baleares, se han olvidado de que hay un tomo, 
e l tomo I-B, que dice Memoria general de las secciones 1.
delOl!e por subprogramas, y dice: Función pública. Obras 
públicas,etc. y Consejo Consulcivo. Éste ya es el definitivo, no 
es el anteproyecto, sino lo que se ha aprobado después de 
pasar por el Parlamento. y dice: Consejo Consultivo de las 
Islas Baleares, ejercicio /995 , ti ene una memoria. tiene unos 
programas. describe los programas, seí'íala los conceptos, los 
su bconceptos. la denominación ( ... ), el importe de cada par
tida, luego lo resume y lo cuantifica y cifra en su totalidad. 
SeÍlores. esto es el presupuesto del año 95, pero también 
estaba en el del 94. así lo dice la Memoria de( Consejo COIl

slllcil'O. 

¿ y de dónde viene esto? Ustedes pretenden ahora que se 
cree una sección. El Reglamento del Consejo Consultivo, que 
fue aprobado por el Decreto 118/93, de 14 de octubre, BO
CAIB 134, de 4 de noviembre del 93, dice: "Presupuestos y 
régimen económico. El Consejo Consultivo elaborará el 
anteproyecto de su presupuesto, que figurará como sección 
independiente en el presupuesto general de la CAIB". Yo 
creo que ustedes aquí se han columpiado de una manera 
solemne, han afirmado cosas que no respondían a la reali
dad, tocio esto estaba previsto y estaba ordenado, han salido 
aquí y han hecho afirmaciones que si las comparamos con 

otras que se han hecho referentes al articulado del pro
pio proyecto, a las pretendidas enmiendas que ustedes, 
como mejora del texto, pretenden introducir, nos llevan 
a desconfiar de su solvencia, porque quien comete erro
res de esta magnitud no puede tener la confianza ni se 
le puede atender adecuadamente. 

Sr. Orfila, yo me remito a esto, viene en la sección 
del presupuesto, en la que se recoge todo lo referente al 
Consejo Consultivo, con la determinación de sus parti
das y las cantidades para inversiones, para gastos mate
riales. Usted también hizo referencia, lo que pasa que en 
un tono menor. El representante del Grupo Socialista, 
al referirse a las suyas, sí hizo mucho más hincapié , sí 
quiso hacer sangre, pero le ha salido, como dicen por 
ahí los flamencos. 18 burra capacla. 

¿Qué podemos decir respecto al resto de las enmien
das que se presentan a los tres artículos que constitu
ye n ... ') Simplemente. la modificación que h<l prese ntado 
e l Gobierno. Miren ustedes. también la lll emoria lo 
justifica. y lo justifica en base él razones de operatividad 
y p8nienclo del hecho cle que el Consejo Consultivo eJe 
las Islas Baleares es el órgano ele asesoramiento de la 
Administración de la Comun idad Autónoma de Baleares 
y también ele otros órganos. por eso precisa que el Con
sejo Consultivo asesorará. él los cOl1sclls inslllares en 
aquellas materias que son objeto de su transferencia y, 
e n aquellos supuestos en donde la ley orgánica. la que 
lo creó, prevé con gran magnanimidad que se pueda 
consultar en toda ocasión, trata de encuadrarlo. delimi
tarlo y ponerlo dentro de un orden lógico y adecuado. 
porque el criterio puramente subjetivo del órgano que 
solicite o que entienda que debe de solicitar el informe 
podría dar lugar a un verdadero caos en el Consejo 
Consultivo. Estas son las prudentes medidas de modifi
cación que se han introducido en este proyecto. y no se 
ha ido a más. 

Ya tuvimos ocasión de discutir el proyec to cuando se 
presentó la ley en todas las vertientes que a cada uno de 
los grupos políticos de esta cámara le interesaba desde 
su perspectiva ideológica o desde la perspectiva que 
comprende la orga n ización del Estado, lo que conside
ran que es el consejo consultivo. Y aquí se trataba de 
poner remedio a una laguna que estaba dando lugar a 
una actuación de denuncia de situaciones que podía ll 
crear inseguridad jurídica. Esta seguridacl jurídica está 
creada hoy. El Consejo Consultivo está operando con 
real virtualidad, con un peso específico importante y 
teniendo, además, perfectamente delimitado el campo de 
su actuación para que en todas aquellas materias en las 
que es preciso que emita dictamen, éste sea evacuado 
con la mayor celeridad posible, con la mayor profun
didad que el conocimiento de sus miembros, que están 
muy orgullosos de actuar a título honorífico, le han 
imprimido. como acierto a una propuesta que inicial
mente , y salvo pequeños reaj ustes exigidos por las cir
cunstancias. sigue siendo una iniciativa tan encomiable 
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y tan loable como lo fue en el día en que se aprobó por esta 
cámara. Gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 

~ Moltes gracies, Sr. Diputat. 

Altres grups que hi vulguin intervenir') 

En torn de replica,. pel grup proposant, té la paraula el 
diputat Sr. Orfila. 

EL SR. ORFILA 1 PONS: 

Gracies. Sr. President. Jo em pensava que el Sr. Ma rtí-
<t- . nez. que té fama ele metrallaelor, avui tiraria a matar. i l11'es

perava un atac furibuncl. i quasi ens ha fet una cuÍcia. M'es
prava un a tac "y sin embargo. qué cS/Jirilllal (lile usted /11e 
nrinde ulla rosa de Sil r05111 principal". com diu la can<;ó. No 
hi estalll acostumats. 

El Sr. J'vIanínez ele Dios parlél c1'élclequélda solvencia i ele 
quina és la solvencia d'un grup que fa una proposta que 
resulta que possiblel1lent. segons ell ... . s'imagina trobar-hi un 
error. en les esmenes presentaeles. senyala el Sr. Orfila i es 
dirigeix cap a ell COI11 qui . .. . quan erél una eSl11ena presenwda 
per un altre grup ele I·oposició. Vol e1ir. Sr. manínez. que 
a<;o és una mostra de la seva aclequélelél solvencia') Sr. tvlar
tínez, voste ho ha dit al principi, i li hem ele reconeixer un 
valor, que és sincer, voste Vil pl'Oposar-se eles del primer dia 
que I'objectiu d'aquest debat parlamentari. ele la tramitació 
parlamentaria deis can vis proposats a la L1ei de creació elel 
Consell Consultiu ele les llles Balears. era que sortís tal com 
s'havia presentada.i encara va tenir un lapsus que avui quasi 
ha mantingut. la necessitat era mantenir el plantejament que 
havia fet en el seu moment el propi Consell Consultiu, pero, 
és ciar. oblida que qui presenta les Ileis són els grups parla
mentaris. pot ser el Govern. pot ser per iniciativa legislati v;¡ 
popular i que. evielentment. qui les fa, qui les aprova, qui les 
debat i qui les vota és el Parlament, i el nostre grupo com el 

.Jo. propi Cansel1 Consultju. t,lJnbé ha tingut 11101t en con1pte 

I'experiencia del temps que cluu e1'existencia aquest organ. i 
per a<;o. fem pro postes eliferents. 

Que vol dir actuar a títol honorífic? Va quedar clar a 
partir precisal1lent el'un informe que van fer els serveis de 
normalització lingüística d'aquestil cambra en el mament en 
que es tramitava el Projecte ele llei de creació elel Consell 
Consultiu que es considerava que es feia una labor a títol 
honorífic quan no es rebien percepcions economiques de 
cap tipus per dur a terme aquesta labor, i així es va convenir 
per part de tots els grups, i tots els grups van estar d 'aeard 
que s'hi posés "a títol honorífic" encara que els grups de 
l'oposicó vam avisar ja en aquel! moment, ele la qual cosa 
vos tes no van voler sentir a parlar de cap manera, que era bo 
per al mateix funcionament, per a la independencia. per a 

... l'agilitat, per al contingut, que ha de ser rigorós for<;osal1lent, 
i. per tan1. exigeix una deelicació c!'aquest consell cons ultiu. 
que es rebess in unes percepcions econoll1iques que poguessin 

assegurar com a mÍnim aquesta independencia. És més, 
el nostre grup demanava que no només rebessin unes 
percepcions economiques, sinó que aquestes fossin sufi
cients com per anal' acompanyades d'unes incompatibili
tats molt ciares també, perque veiel1l que no tenia cap 
sentit un consell consultiu que emetia elictamens i que 
a la vegada podia assessorar a'alguna forma qüestions 
relacionades amb el dictamen que s'emetia. 

Caos en el Consell Consultiu pel fet que els consells 
insulars puguin, sense els límits que els imposa el Go
vern, sol'licitar dictamens, i ho haura dit seriosament, el 
Sr. MartÍnez de Dios?, creu, Sr. MartÍnez de Dios, que, 
si s'eliminés la limitació que el Govern posa a la possibi
litat que els consells insulars demanin aquests dictamens, 
el Consell Consultiu entraria en un caos, ates l'allau. la 
imlllensa c¡uantitat de peticions. sol'licituds ele elicta
ll1ens. que venclricn elels consells insulars? sap quants ele 
e1ictamens ha fet el Consell Consultiu en un any~ Sr. 
IVlartÍnez ele Dios. per favor. no facem riure, hem ele ser 
I'igorosos amb el cOlltillgut, i en aquest C(lS no és rigorós 
pretenelre que els consells insulars han ele manten ir 
I'esquizofrenia a la qu;¡1 vol ll1ante nir-los abocats el Go
vern ele forma constan! en fer que, a I'hora ele veure 
quina és la normativ(l regulaelora de c(ld(l una ele les 
transferencies que els són atribu'ides per aquest parla
nlent~ la normativa canvi'J simplement a gust o a elisgust 
elel grup popular i elel Govern i que ara ens vulgui fer 
veure que els cOllsells insulars taparan de peticions el 
Consell Consultiu . Sap, voste, perfectament que seran 
poques i. per tant, més que mai té sentit la nostra es
mena. 

(El Sr. Presidenl reprcl/ La direcció del debat). 

EL SR. PRESlDENT: 

Gracies. Sr. Orfila. El seu torn ele replica. Sr. Al
fonso . 

E L SR. ALFONSO 1 VILLANUEV A: 

Gracies. Sr. President. La veritat. Sr. MartÍnez de 
Dios , és que la seva intervenció ens ha demostrat prime
rament que el Govern ha actuat, ha pareix. al dictat del 
Consell Consultiu. cosa que ens sorpren ele forma serio
sao En segon Iloc, ens ha vengut a dir que el Govern 
actuara, ulla vegada aprovada aquesta lIei. com li doni 
la gana, perque voste. que té el tom de pressuposts. vol 
dir-me, en dietes, quina quantitat hi ha prevista? i si la 
hi tenen, ho han fe! molt malament, com és logic, hall
ran de fer la pertinent modificació de credil. No s'es
pantin. L'any 1991,18.000 milions de pessetes en modi
ficació de credit. És a dir, per a una quantitat petita, no 
ve eI'aquÍ. Hauran d'acordar, no sé qui, quines dietes 
cobrara el ConselJ Consultiu, logicament perque tot 
aixo no pot anar separadament als pressupost, perque 
no ho podem inclollre en els pressuposts. 
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É una co a qu é molt maca. pero jugar amb les parau 
les • jugar a mb les parauJes. Ja s'ha explicat que vol dir 
honorífico ho han explicat els serveis lingüí li cs de la cam
bra i ho <lp quals vol , perque, posal a parlar el'honorífics. 
jo crec que senl mo lt honorífi cobrar dietes COI1l a m mbr 
d'un consell d'administració e1'un banc; és honorífic, no? 
Bé. ido , aquestes dietes poden pujar a 40, 50, 100 milions de 
pessetes, com hem vist en casos molt espectaculars aquests 
darreres dies. Lógicament, seria honorífic, pero d'un hallar 
superior, no sabem, en aquest parlament, parlant seriosa
ment..., perque és que ens valen prendre el pel, jo ja no sé 
si el Govern, sinó també els membres del Consell Consultiu. 
Valen jugar amb la paraula honorÍfic? HonorÍfic vol dir no 
cobrar. i s'hél demostrat que han de cobrar, que ells elemanen 
cobrar, perque fan feina; per tant, lIevem-los aixo eI'honorí
fic. primer ele tot. i fixem. en aquest parlament. lél remunera
ció en forma cl·inelemnitzac ió. elietél o COI11 e n vulguill dir 
que hag in ele percebre aquestes persones que fall feina. tal 
allo altre. intentar prenclre el pet. El que queela molt cIar és 
que hi ha honors i honors. i honor com el elel presielent de l 
consell cl' ael ministració elel banc ics que cobra 100 milions de 
pessetes és un honor molt gros. pero ningú m;¡i no diria que 
és pe, ' una feina hono rífi ca . Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Graci es. Sr. Alfoll 50. E n toril de contrareplica. Sr. i\'lar 
tínez ele Dios. té la paraula. 

EL SR. MARTÍN EZ 1 DE DIOS: 

radas. Sr. Presidente. ei; ras y sC líores clipuLaclo . . r. 
"fi la. llstecle tienen una cualidad que yo no pon lero , IllC 
la el liar la cosas porque ' 0 he ielo muy ciar cuand 

he a lielo <lqllí y he exp uesto los criterio que suponía n l<l 
fundamemacióll de un a modifica i ' n 1 unwal ele un a le . 
pero ustedes no quieren atender nunca a las razones que se 
les expon en. 

Mire usted, con independencia de esos piropos acerca ele 
mi benevolen cia en el trato y demas. que tal vez sea conse
cuencia de que nos queda poco tiempo de vernos .... entonces. 
bueno . no quiero dejarle a usted mala impresión. 

Yo creo que he desmontado sus argumentos, tanto ele un 
grupo como ele Olr , le una manera c lara y ro tunda, porque 
sig ue n actuando bnjo unos criter io ' lue no eStéi ll comparti 
do ni p l' e l propio n 'ej 'on ultivo. porque u, tecles 
ti enen documentación , como la tengo yo y no e la leen. 
porque aquí hay que pasarse muchas h ra leyendo papeles; 
bueno, usted puede que los mire, pero que no I le . 

Mire usted , el propio Consejo Consultivo pondera la 
cualidad honorífica del ejercicio de cargo. lo dicen ellos, y 
ustedes están empeñados en retribuirlos, en transformarlos 
en unos funcionarios, en darles una retribución que no han 
pedido. y ustedes, a través de su enmienda, quieren insistir 
en eso una V otra vez . 

Sr. Alfonso, usted me pregunta cuestiones relaciona
das con datos que figuran en el presupuesto. Pues bue
no, aquí, en el presupuesto del año 1995 para el Conse
jo Consultivo, la partida de dietas, locomoción y traslado 
de 12 millones de pesetas. está cuantificada . Yo me 
muevo por los datos que obran en los documentos ofi
ciales. yo no entro en especulaciones de si será suficien
te o insuficiente. creo que es suficiente; cuando usted lea 
la memoria, verá que ya la redacción de la sección en el 
presupuesto está hecha ele acuerdo con los criterios que 
fueron planteados por la propia secretaría del Consejo 
Consultivo, Sr. Alfonso. que nosotros actuamos con 
rigor. con seriedad, que tenemos profesionalidad, sabe
mos lo que decimos y lo que hacemos, que no estamos 
inventa ndo nada e n la Administración, llevamos muchos 
años a cuestas ele trabajos en la misma para saber por 
dónde va mos. Usted a mi no me V3 a li ;¡r con esas cosas. 

Por otra parte. aquí se me preguntaba. creo que por 
el Sr. Orfila. que cuántos son los informes emitidos por 
el Consejo Consultivo: en su memoria. fi guran. Y desde 
la fec h~1 ele su creación. hace una referencia a .+9 dictá
menes. 12 correspondientes al ,11'10 1993 Y 37 a 1994. A 
lo mejor le parece a usted que son poquitos , que tendría 
que hacer miles de dictámenes. meter su papelito en 
cualquier expediente aclll1inistrativo~ Está aquí porque 
usted . si hubiese escuchado la inte rvención del presiden
te del Consejo Consultivo, vería que de una manera 
muy clara precisó que el Consejo Consultivo en estas 
islas, y porque hay una administración seria y rigurosa, 
tenía por finalidad garantizar el principio de la seguri
dad jurídica, de tal manera que los conflictos que se 
pudieran plantear ante los tribunales de justicia, que se 
consieleran un fracaso de la gestión administrativa. fue
sen los menos posibles. Pero eso hay que entenderlo, 
porque allí había gente que estaba escuchando y que 
posteriormente a mi , a l día siguiente. me dijo: "Droga 
dura la de la intervención e1el presidente"; efectivamen
te. droga dura, ¿por qué razón? Porque hay que estar, 
como dicen los flamencos, metidos en el ajo para saber 
de qué se trata, y ustedes están aquí haciendo -y perdo
nen que se lo diga- un gran ejercicio ele ignorancia. 
ustedes están haciendo un gran ejercicio de osadía, 
porque. ante el amparo que les da la posibilidad ele subir 
a esta tribuna, afirman cosas que luego no pueden man
tener , porque cuando han afirmado lo del presupuesto. 
cuando han afirmado lo de las consideraciones comple
tamente innecesarias de la modificación, como conse
cuencia de un fracaso en el planteamiento ele la regula
ción que des ele un principio se hizo del Consejo Con
sultivo, estaban equivocados, y además han demostrado 
incluso que no se han leído ni el Reglamento del Con
sejo Consultivo . Por esa razón, yo defendí en ponencia 
y en comisión tres artículitos de la ley para acomodar
los a tres circunstancias también muy específicas, y no 
se precisaba ni se necesitaba nada más, Sr. Orfila no se 
necesitaba nada más. 
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Todo esto se lo digo sin acritud, con verdadero sentimien
to de afecto entrañable. Gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Martínez de Dios. 

Acabat el debat, procedeix la votació conjunta de les 
esmenes 263, 250, 253, 248 i 258. 

Senyores i senyors diputats que voten a favor d'aquest 
conjunt d 'esmenes, es volen posar drets, per favor~ Gracies, 
poden seure. 

Senyores i senyors e1iputats que voten en contra, es volen 
~ . posar drets, per favor') Grkies, poden seure. 

Senyores i senyors e1iput:tts que s'abslenen~ 

26 vots a favor, 30 en cont ra, c:tp abste nció. Queden 
rebutjacles aquestes esmencs, 

Procedim ara al debat ele les eSlllenes e1'adel ició 251. 252. 
254 i 255, del Gr up PSM i EEM, i 257, 266, 259, 260. 264, 
265, 261 i 262, del Grup Parlamentari SOCIALISTA. 

Pe'I' fer b e1efensa cl'eslllenes i fi "ar posició . té b jJaraul:t . 
pel Grup PSI\t1 i EEM. el SI. Orfila. 

EL SR. ORFILA 1 PONS: 

Sr. Presielen t. senyores i se nyo rs c1iputats. U 11 fant(lsl1la 
recorre eh vells camins e1 ' E uropa . Els recorda alguna cosa 
aquesta frase') No tenen avui la sensació que I'espectre e1el 
Co nsell Consultiu sobrevola aquesta cambra avui en esco'ltar 
el Sr. MartÍnez ele Dios, portaveu elel ConseJl Consultiu, 
semblava, fins aquest moment? 

Sen yo res i senyors e1iputats, senyors e1el Govern i Sr. Pre
sident, e1eia a J'anterior inte rvenció, sense anim e1'embullar 

.. L. les coses~ Sr. lVlartÍnez de Dios, perque c1esprés voste s lenl
bulla, que em costava entenelre I'actitud e1el PP i e1el Govern 
a I'hora de barrar el pas, e1'impeelir I'aprovació de e1etermi
nades esmenes constructives elelnostre grup i que milloraven 
el text. En canvi, podem comprendre -Sr. Martínez, escolti 
que li .dic- que el PP no vulgui sentir a parlar del que propo
sam a' J'esmena 251/95 i 252. és a dir, ho podeJll COI11-

prendre, que no vol dir que ho pode m compartir; és a dir, la 
possibilitat que el Parlament tengui accés als dictamens del 
Consell Consultiu. 

Quan es debatia la Ilei de creació del consell, el nostre 
grup va defensar aquesta possibilitat. Pensam que és positiu, 
bo, que el consell dictamini sobre els avantprojectes de lIei, 
proposicions de Ilei o projectes de reglament, i és cen que el 
PP i el Govern han defensat des del primer moment una 

.... concepció de l ConseIl Consultiu com si fos un consell con
suItiu no ele les IlIes Balears, del Govern. necessari per esta l
via r-se aixÍ e ls dictamens del Consell d'Estat, peró sense 

més contingut. El PSM i EEM defensam, en canvi, que 
ha de tenir el doble vessant, el d'órgan substitutori del 
Consell d'Estat a la Comunitat Autónoma de les IIles 
Balears i el d'oferir órgan de consulta de totes les insti
tucions de la Comunitat Autónoma i, per tant, també 
del Parlament de les llles Balears en la seva funció legis
lativa i, com he dit abans, deis consells insulars. 

La nostra esmena estableix que el Consell Consultíu 
dictaminara sobre I'adequació a l'Estatut d'Autonomía 
i la concurrencia amb aquest i amb la resta de I 'o rde
nament jurídic deis projectes i proposicions de /lei sot
mesos al debat i a 1 'aaprovació e1el Parlament , la qual 
cosa, és evident, donaria una major seguretat a les lIeis 
que aquí s'aproven, en el sentit cl'estar segurs que s'a
e1eqüen a l'Estatut i que aquest elictamen es pugui 
sol'licitar a iniciativa deIs grups parlamentaris i e1'una 
desena pan e1els c1iputats . En segon Iloc, abans ele la 
interposició e1avant del Tribuna l Constitucional eI'un 
recurs e1'inconstitucionalitat per part elel Parlament ele 
les IIles Balears i tal11bé a petició de dos grups parla
Illentaris o eI ' una desella part deis c1 iputats . és ev ident 
que en aquests casos el proceclil11el1t legislatiu correspo
nent restaria suspes fins que comptéssilll amb e l dic
tamen pertinent o hagués transcorregul un mes e1'en<;a 
va sel' reclamat i no fos emes, 'consielerant-se en aquest 
C:15 e l s il enc i del Consell Consultiu COIll a positiu. és a 
dir . entenent que 110 té objeccions a fer al text elel pro
jecte. 

Els avantatges de la nostra proposta són evidents i la 
seguretat que donarien a aquestil cambra també ho són. 
La negativa elel Govern i elel grup que li dóna supon 
són clarament demostratives d 'un interes a ma ntenir 
aquesta situació de poca entitat a un organ que altres 
comunitats han entes de forma ben diferent i n'han tret 
uns bons res u Itats. 

E l que no entenem es a que ve aquesta por , quin 
problema veuen que pot causar el fet que el Parlament, 
a iniciativa deis grups parlamentaris o d'una desena pan 
deis diputats. pugui c1emanar un dictamen al ConseIl 
Consultiu. No creuen que qüestions com són I'adequació 
ele determinades lIeis que elebatem a I'Estatut el ' Auto· 
nomia i la concordan<;a amb I' Estatut i amb la resta de 
I'orclenament jurídic deis projectes i proposicions de 
Ileis sotmesos a aprovació del nostre par18ment mereixen 
rebre un dictamen del Consell ConsuItiu'), no creuen, 
senyores i senyors diputats, que una qüestió d'un abast 
tan important com és la interposició e1'un recurs d'in
constitucionalitat per part del Parlament de les IlIes ben 
mereix un dictamen del Consell Consultiu, si així el 
demanen dos grups parlamentaris? No parlam de mi
núcies , parlarn de coses irnportants. No es mereix un 
dictarnen del Consell Consultíu un recurs d 'inconstitu
cionalitat presentat pel Parlament, quan qüestions me
nors, moltes qüestions menors. sí que el rnereixeran'J 
1 nCOl1l prensi ble. 
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Deia el Molt Hble. Sr. President del Govern en I 'acte de 
presentació de la memoria del Consell Consultiu -de la qual 
nosaltres també tenim referencies, Sr. Martínez de Dios- fa 
pocs dies que els dictamens d'aquests organs havien estat 
raonables. No entenem massa bé que volia dir el president 
elel Govern en dir que els dictiul1ens del Consell Consultiu 
són raonables, pero elonam per bona aquesta qualificació. A 
que ve aq uest tosc intent eI'amputació ele les possibilitats de 
demanar-li dictamens en el cas del Parlament?, a que ve 
aquest intent de castració? O sigui, que el president del Con
sell Insular d'Eivissa, el Sr. MarÍ i Calbet, podra demanar 
un dictamen sobre el port de Sant Antoni o sobre una modi
ficació d'un terme municipal i el Parlament, abans ele pre
sentar un recurs d'inconstitucionalitat, no ho poelra fer'), no 
creuen que és un disbarat?, de que té pOI' aquest parlament 
nostre , que ha fet suprimir, desapareixer. les notes juríeli
CJues clins aquesta legislatura, que mai no elemana dictamens 
jurídics i :1r~l no volem que el propi Consell COl1sulti ele les 
llles Bate:1r,> pugui dictaminar sobre ql1estions tan transcen
elents com aquesta'l 

L'eslllena 254/95 és coherent amh la illlportilncia que el 
nostre grup clóna al papel' del Consell Consultiu . La Ilei ele 
creació e1'aq uest estableix que el consell elevara u na lllemÓri,1 
anual al Consell de Govel'll ele la COll1unitat Autónoma, una 
memória eI'un interes ~videJlt , ja que, COIl1 la propia Ilei 
estableix -article 14--: "S'hi exposara I'activitat duta a terllle 
en el perÍocle anterior, així com també els suggeriments -i 
3ixó és molt important- que estimi oportuns per a la millora 
ele I'actuació administrativa ele la Comunitat Autónoma". I 
un element tan interessant sois s'ha de remetre al Govern'l 
La nostra pro posta , feta eles del respecte que es mereix el 
Parlamento la cambra on resideix la sobirania popular, amplia 
els subjectes receptors el 'aquesta memória i estableix que una 
copia sigui igualment lliurada al Parlament de les Illes Ba
lears . Peró és que, a l1lés a més, ens costa entendre el se
cretisme que incicleix en la proposta del Govern, que impe
dei x que es remeti aquesta copia al Parlament, absurd, per
que qualsevol grup parlamentari té la facultat de elemanar-lo 
al Govern com a elocumentació i I'hi hauran de remetre. No 
és, en aquest sentit, molt és lógic, establir la seva rel11issió al 
Parlament en la propia llei, ates que finall11ent, si volem hi 
arribara , a aquesta call1bra? Mirin si li donam importancia 
que e l nostre gru prev u, a més, que s'hagin ele publicar, 
aquestes ll1emóries, pe!' lue pen '(\m que pot ser d 'un interes 
import<1l1tí sim poder- le consu llar. 

L 'esmena 255 proposa la creació d 'un nou articie, en el 
qual s'estableix que els dictamens del Consell Consultiu s'han 
de redactar en catala, Ilevat del cas que l'Administració inte
ressada en sol·liciti la versió castellana. Igualment, s'hi esta
bleix que aquest organ comptara al11b els mitjans necessaris 
per poder fer efectiu aquest ús del catala. Vade relro, Sa
tanas!, pensara el Sr. Martínez de Dios, ja hi tornal11 a ser, 
el catala; en la religió, amb l'Església hem topat, i no I'han 
acceptada, ~lquesta e mena. evidentment. en el tram i 1 ele po
ne ncia i ele com is ió, i ho hem d lamen tar. Fins quan e l 
govern re ·tan\ in en ible eles del pla ele la po lítica a alió que 
clisl (') a l. LIe i le nornHliLz·lci.ó lingüística i a l que eswlleix 

el Decret 100/1990, que regula l'ús de les llengües ofici
als en l'Administració de la Comunitat Autónoma de les 
lIJes Balears? El Consell Consultiu de les Illes Balears és 
un organ del cos institucional d'aquesta comunitat, no 
I'ha d'afectar allo que es disposa per a totes les altres 
institucions autonomiques? Aquest diputat que els parla 
s'ha posat vermell per vergonya d'altri quan ha compro
vat com els anuncis posats a la premsa escrita pel Con
sell Consultiu de les IIIes Balears sois tenien normalitzat 
el nom, l'encap¡;alament i tot el text de I'anunci estava 
redactat en castella, i no n 'hi havia ni un, de redactat en 
catala. Jo me n'he avergonyit. 

Instar el Govern que doni compliment a alió que ell 
mateix ha establert. Cregui'm, senyores i senyors dipu
tats, que és una ele les tasques l1lés poc gratificants de 
les que competen al 'o posició parlamentaria, creguin-ho 
o no. Per al Grup Parlamentari PSM i EEM, és ben 
desagradable tornar a aquesta tribuna per enésima vega
ela, i no haurem acabat encara, a exigir més sensibilitat 
elel Govem cap a la política de normalització lingüísti
ca, i concretament pel- recordar l' incolllplill1ent del 
Decret 10011990, que regula aquest liS ele les lIengl1es 
oficials ele l'Aellllinistr(lció ele la COlllllnitat. És evident 
que el desplegament ele les lIeis no es pot entendre úni
cament COIll I'exercici automatic elel que aquestes clis
posen i que. una volta dictades les elisposicions ele que 
es tracti, un es pot posar a jeure tranquil'lament conve
n~ut que una volta s'han aprovats la llei i els clecrets que 
la desenvolupen, s'lla aconseguit ja I'objectiu que es 
perseguia amb la seva promulgació. El catala. senyores 
i senyors diputats, és cada clia més poc parlat clins la 
110stra societat, i ac;o no és fer clramatisI11e, són dacles 
que el propi servei d'estadística del Govern ha anat 
facilitant, i s'hi imposa una actituel de ferll1esa per part 
ele l'Administració, si és que es vol redreC;<lr aquesta 
tendencia i es vol actuar en coherencia amb el que 
elisposa I'estatut i amb el que aquest parlament ha anat 
aprovant de forma reiterada, pero el desinteres elel 
Govern cap aquesta qüestió ens ha fet afirmar més 
d'u na vegada eles el' aq uesta tri bu na que aquest govern no 
té una política lingüística i, obviament, no té cap il1-
teres per dur a terme cap programa sincer de norma
lització ele J'ús ele la 110stra Ilengua. i és que des deis 
propis escons del Govern en aquesta call1bra han tingut 
cura a vegades de deixar entendre que a¡;o de la norma
lització, si és que existeix. sera cosa ele la Conselleria de 
Cultura, com si en qüestions com aquesta un govern, 
una administració, una COl1lunitat autonoma poguessin 
funcionar amb compartiments estancs, amb conselleries 
i institucions normalitzades i altres sense normalitzar, i 
a dins, amb departaments on es compleix el decret es
mentat i altres on no en volen ni sentir a parlar. 

Efectivament, si les mateixes institucions, si els or
gans de la Comunitat Autónoma, no compleixen les 
normes en materia de normalització lingüística en la 
practica quotidiana, en les relacions que mantenen entre 
si, entre les ll1ateixes institucions (Consell Consultiu, 
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Govern de les IIIes Balears), ja en poden fer ja, de campa
nyes, ja ens podem escanyar intentant que realment el catala 
sigui cosa de tots; per comenc:;ar, el catala, no és allo que és 
més de tots els organs que componen el cos institucional de 
la Comunitat, i així fa molt mal convencer els altres. 

Des d'aquí, jo vulI fer arribar I'en horabona del meu grup 
a un deis LIDics membres, crec que és I 'únic membre del 
Consell Consultiu, Josep Maria Ouintana, de I'illa de Menor
ca, que ha redactat els 'seus dictiuTIens en Ilengua catalana, 
tat els altres els han redactat en llengu a castellana. 

1 aquesta actitud el 'editar fins i tot la memoria de forma 
bilingüe, contradient allo que diu el Decret 100/1990, contra
dient tot e l que es preveu en la L1ei de normalització lin-

.. . güística, ens sembla una practica desafortunada, ens sembla 
lamentable, s'utilitza el catala per pan elel Govern i per pan 
deis organs més importan ts el' aquesta COIll u 11 itat autónoma 
de forma subsidiaria, ele biaix . de rebot, c¡uan va bé, perque 
la Ilengua oficial. en la practica quoticliana del Govern de les 
Jlles Salears, continua sent el castel/a, i a<;o és lamentable. 
almanco el nostre grup ho léll11enta. 

.... 

(El Sr. Vice-Presidelll primer slll!stil/l cix el Sr. Presidel11 en 
la direcció del debarJ. 

EL SR , PRESlDENT: 

Gracies, Sr. Orfila . Per part del Grup SOCIALISTA, es 
mantenen les esmenes 257/95, 266, 259, 260, 264, 265, 261, 
262. Per defensar-Ies té la par<1ula el diputat Sr. Alfonso. 

EL SR. ALFONSO 1 VILLANU EV A: 

Sr. President. Senyores i senyors eliputats. Jo cree que ens 
trobam amb el gran deba!' altra vegacla, elel que és i el que 
han ele ser el Consell Consultiu. Cree que .ia l'hem introdu"it, 
pero hem de continuar amb aquest tema. El Govem pretén 
que el Consell Consultiu sigui el Conse ll CO llsultiu del Go
ve rn de la Comunitat Autónoma. un organ jurisdiccional, un 
organ de consulta que li permeti cobrir un tramit, que ha ele 
cobrir, necessariament, perque sinó hauria d 'a nar al Conse" 
d 'Estat , perque la Ilei així ho diu. 

1 aíxo és així perque la primera intenció, i que s'ha man
tingut, del Govern, conseller adjunt a Presidencia, Sr. Gilet, 
quan tractava d'aguest tema, deia: el Tribunal Constitucional 
diu o que facem el Consell Consultiu o que anem al Consell 
d'Estat. I I'h em de fer tot d 'una. 

I aquí hi ha dues concepcions absolutament diferents , pel 
que veig. Una incomprensible, la del Govern, una altra que 
ens sembla I'única logica, la deis grups de I'oposició quant 
al Consell Co nsultiu. 

Jo crec que haurÍem de fer una reflexió sobre la qualitat 
.... deis projectes de lIei que envía e l Govern de la Comunitat 

Autonoma a aquest parlament. HaurÍem ele fer una reflexió , 
C0111 ha fet un grup de juristes, ele rEstat. no ele I 'administr;¡ -

G 

cíó de /'Estat, espanyols, que publiquen, fan una publí
caeió sobre legislació autonomica, i tots haurÍem de 
saber que hem batut autenties records, autentics recorels 
d'incompetencia legislativa, i d'aixo no té la culpa més 
que tots, pero la gran culpa, la majoria de la culpa la té 
qui comanda o qui té la majoría. 

En aquest aspecte, no hi ha cap dubte que el Consell 
Consultiu podría fer una feina magnífica d'assessora
ment , consulta, informes, a aquelles iniciatives legisla ti
ves que venguessin a aquest parlament, que haguessin de 
so rtir d'aquest Parlament, e tc. Recursos d'inconstitucio
nalitat, conflictes de competencies, etc. etc. 

Per que s'empenya e l Govern que aixó no es faci? Jo 
diría que és, com tot Govern de clretes, perque vol tenir 
les Jl1<1ns lliul-es. No vol que ningú li cliscuteixi la seva 
acció ele govern. Són governs que comanelen, no gover
nen . 

E ls sembla lógic, se nyors cliputats, que un Grup 
Parlamentari, 11 cliputats, una cinquena part de diputats , 
que poelen posar una Illoeió de censura. no puguin 
recaptar un informe al Consell Consultiu sobre un pro
¡ecte ele Ilei? És, realment, incre"ible. El Consell Consul
tiu ~s converteix així. única i exelusivalllent, en el Con

·sell Consultiu no de 1[\ COJl1unitat Autónoma, sinó del 
Govern de la Comunitat Autónoma, situació absoluta-
111 e n t el i fe re 11 1. 

Els sembla possible que aquesta cambra, la Mesa 
eI'aquesta cambra, pugui posar un recurs cI ' inconstituci
on;¡litat, i que cap grup parlalllentari no pugui demanar 
un dictamen al Consell Co nsultiu sobre aquest recurs'l 
Sembla normal? 1, en canvi, que un ajuntament, per un 
tema eI'un plet. obligatoriament, perque ho diu la Ilei -
cia r, aquí també pode m fer la Ilei, poelem fer el 111 a
teix-, sigui obligatori demanar-li aguest dictamen? No 
sembla veritat. Pero així és el Partit Popular, així és la 
dreta d'aquesta Comunitat Autonoma. 

Al mateix temps que aquesta pl"Oposta eI 'ampliació 
del camp d 'actuació del Consell Consulti u, nosaltres, 
lógicament, volem donar un sentit no ele Govern ele 
Comunitat Autónoma sinó ele Comunitat Autónoma al 
COllSe ll Consultiu, 1 per aixo proposam una composició 
e1el Consell Consultiu que s igui un reflex, no de léI vo 
luntat elel Sr. Cañellas, C0111 és avui, sinó un reflex ele la 
voluntat de les institucions de la Comunitat Autonoma, 
institució Govern, institució Parlament i institucions 
consells insulars. Sen alerta! S 'imagina, deu pensar el Sr. 
Cañellas, un Consell Consultiu, encara que tengui majo
ria, que hagi de ser discutit en el Parlament o en els 
consells insulars? Vade re/ro. Satanás, jo els nomenaré, 
jo diré qui són, i aixÍ com els nomeno, igual els puc 
destituir si no m'agrada el que fan. La veritat és que no 
hi ha hagut motiu, ni cree que n 'hi hagi. Per aixó encara 
resulta més incomprensible aq uesta actitud. 
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Pero les nostres esmenes encara van un poc més enlla. 
Nosaltres creim que el president del Consell Consultiu ha de 
ser votat i elegit per majoria absoluta deIs membres del Con
sell Consultiu, i nomenat, lógicament, pel President de la 
Comunitat Autónoma. Creim que el Secretari, funcionari de 
la Comunitat Autónoma, no ha de ser membre del Consell 
Consultiu. Ha d'assistir al Consell Consultiu, peró un senyor 
que cobra de 1 'administració, no hauria de ser del Govern, 
no hauria de ser membre de pie dret del Consell Consultiu, -
i no discutim la valia personal de cap deIs membres del Con
sell Consultiu, que quecIi ciar. 

1 també pensam -i aixó sembla beneiteria, peró jo no crec 
que ho sigui- que haurien de tenir una consideració, el presi
dent i els membres del Consell Consultiu. Quina considera
ció els dóna I' actual lIei del Consell Consultiu i el seu regla
ment':J Cap ni una. Com se'ls anomena? Al president de la 
COlllunitat Autónom a, Molt Hble. Sr.; als consellers o di
putats. Honorables Senyors: als lllelllbres del Consell Consul
tiu, eh, tu' No tenen C;lp tractament ni cap situació dins una 
cosa -que no és gaire important, en la meva opinió, pero que 
cada vegada s'hi converteix més-, dins el protocol de 1::1 Co
l11unitat Autonoma. Sera vo lulltari si col'loquen el president 
del Consell Consultiu aquÍ o alla, no és ningú, éso senyorsrs. 
diputats, eh tu, president del Consell Consultiu. 

Nosaltres talllbé proposam que aquest honor. que 110 és 
situacióhonorífica, sinó honor, que ha de tenir el president 
elel Consell Consultiu se li reconegui amb un nomenament. 
una nominació -com la de I'Hble. Sr.-, i la seva situació 
protocol'laria -jo n 'he vistes moltes, el 'em pentes, pel tema del 
protocol- sigui equiparada a la de Conseller, perque és nor
mal, és un alt organ consultiu ele la Comunitat Autónoma. 

Peró no entren ( ... ). El grup popular, que no el Sr. Mar
tínez de Dios, pero el Sr. Martínez de Dios. d'una forma 
absolutament disciplinada. el grup popular, en aquest tema, 
s'ha posat dins un bunker, L'única manera que en surti sera 
tomar el bunker i ells. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies. Sr. Alfonso. Altres grups que vulguin intervenir? 
Pel Grup PP-UM, té la paraula el Sr. Martínez de Dios. 

EL SR. MARTÍNEZ DE 0I0S: 

Sr. Presidente. Sras. y Sres. Diputados. He escuchado con 
suma atención la defensa de las enmiendas que se han pre
sentado, por el PSM i EEM Y por el gru po parlamentario del 
Partido Socialista Obrero Español en este parlamento, tra
tando de dar un alcance mucho mayor al proyecto de ley 
presentado por el Gobierno que, como hemos dicho antes, 
simplemente modificaba tres artículos de la ley. Se han 
sentado aquí criterios de pura teoría política, de pura ideo
logía política, que son muy respetables porque el proyecto 
del Gobierno, el originario, que está en vigor, y las modifica
ciones que se introducen, corresponden a unos supuestos -
vamos a llamarlos también- ideológicos, de concesión del 

ejercIcIo del poder que son tan respetables como los 
otros. Ustedes no los compartirán, lo cual considero 
razonable y normal, porque sino estaríamos todos for
mando el mismo grupo y, evidentemente, eso acabaría 
con este sistema de confrontación amigable -aunque a 
veces sea un poco enconada, pero eso es por razón de 
circunstancias donde, cuando se ataca la honorabilidad 
del Gobierno o de algunas personas, pues hay que poner 
más carne y más fuego en el asador, porque los ( ... ) se 
saltan a veces. 

Todas estas enmiendas que pretenden que el Consejo 
Consultivo de las Islas Baleares sea otra cosa distinta a 
lo que no es, las escucho, las atiendo, y, efectivamente, 
con e1isciplina -porque no podía ser menos , porque yo 
soy un diputado ele un grupo que ela apoyo al Gobierno, 
y disciplinadamente apoyo esos proyectos. Según mi leal 
saber y entencler. aquello que consielere que puede ser 
erróneo. que puede mejorarse, que puede modificarse, 
donde se puede transigi r otra nsaccionar, ustedes saben 
muy bien que mi trayectoria en los t!"<lb<ljos de carácter 
técni co es ésa . y que no mantengo el principio de ( ... ). 
Eso lo saben ustedes. Pem en esta ocasión han tratado 
de repmclucir de nuevo el debate. Se ha dicho aquí, se 
ha reconocido por el representante del Grupo Socialista 
que era una nueva ocasión para pla.ntear las cuestiones 
relacionadas con el exa men de lo que debe ser la ley 
orgánica, la regulación e1el Consejo Consultivo de las 
Islas Baleares que es y está reducido a los términos a los 
que se contrae la ley y que, hasta la saciedad, expusimos 
cuando este proyecto se presentó, y nadie puede llamar
se a engal'io, porque hemos sido completamente sinceros 
y claros sobre adónde íbamos y lo que pretendíamos, 
y no íbamos más allá. Entonces, hago toclas estas consi
deraciones porque no quiero tampoco entrar en el deta
'lIe de cada una de las cosas puntuales que aquí se han 
dicho , que luego no son justas y que, además, parten de 
conceptos -ya digo- icieológicos diferentes y también de 
exigencias que tiene cada grupo político en razón de los 
apoyos populares que tiene. 

Porque claro, Sr. Orfi la. usted siem pre hace cuestión 
de la lengua, y hace una referencia a 111 i persona como 
si yo tuviese una cuestión ( ... ) de esta lengua o ele otra. 
Yo también tengo mi lengua materna, que es el gallego. 
y cuando era niño iba al prado con las vacas -porque me 
gustaba- y hablaba en gallego. Luego utilicé otra lengua, 
porque me era más práctica. 

Nosotros también actuamos por esos criterios que 
nos impone el respeto a la voluntad de aquéllos que nos 
han votado, que consideran que debemos ser personas 
tolerantes, que consideran que debemos ser personas 
integradoras, que no tenemos que buscar a través de un 
falso chauvinismo hechos diferenciales, porque nosotros 
no pretendemos diferenciarnos de nadie. Por eso tene
mos una base mucho más amplia ele apoyo, y no tene
IllOS que estar tratanelo ele crear estas situaciones un 
tanto ele tensión para que nuestros seguidores nos estén 
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dando incienso. No, señor. Nosotros tratamos de pasar lo 
más desapercibidos posible. 

Sr. Alfonso, usted, hoy, no ha tenido su día porque co
rnete error tras error. Hacer referencia a lo del presupuesto 
fue un verdadero patinazo -patinaron los dos, uno más que 
otro, tal vez la placa de hierro para uno era más grande y 
para otro más pequeña, y por eso el encontronazo fue de 
diferente intensidad. 

El Reglamento del Consejo Consultivo -se lo tengo que 
volver a citar de nuevo-, pero bueno, Sr. Alfonso, las leyes 
tienen sus reglamentos de aplicación, y es que usted está 
tratando de llegar aquÍ a un purismo legislativo, y luego, 
bueno, cuando llega el momento de la verdad, y se le ponen 

• los puntos sobre las Íes, nos sale por peteneras. Mire usted, 
el reglamento del Consejo Consultivo tiene aquÍ un artículo 
donde se hace referenci<1 <11 l1"<1t<1l11iento que se h<1 ele eI<1r a 
los miembros del Consejo Consultivo . v es el artículo 4 de 
este decreto 128/93, que dice que tocios los miembros del 
Consejo Consultivo tendrún clerecho al tratamiento de Hono 
rable Sr. Está resuelto. esta enmienela no tiene ya ninguna 
virtu<1lidad. estú establecido en el reglamento. ¿Qué quiere 
usted. que hagan una ley orgánica. o casi una Constitución. 
para determinar los tratamientos de los cargos públicos" Por 
Dios. si no es necesario. 

Lo mismo que. en el artículo 7. se habla que todos los 
miembros del Consejo Consultivo tienen unos honores, '! 
unas precedencias, y un tratamiento que, reglamentariamen
te. se irá determinando, y se irá determinando pOI" la Comu
nidad Autónoma de las Islas Baleares. Bueno, yo creo que 
aquÍ hay una previsión ele cosas que están perfectamente 
reguladas y que. todas estas enmiendas puntuales, en relación 
con estos casos concretos, no tenían ninguna necesidad de 
haberse planteado en este debate de la modificación de la ley 
del Consejo Consultivo. 

~" . 

Por otra parte. yo quiero terminar apoyando sus propios 
argumentos. Si ustecles consideran que el Consejo Consultivo 
es un órgano de asesoramiento. que clebe informal' tocios los 
jJmyectos legislativos, y otras muchas medidas, efectivamen
te, en este proyecto hav un informe. en un dictamen del 
Consejo Consultivo, y usted comprenderá que, si éste es el 
órgano supremo en materia consultiva de esta comunidad 
autón\lma, yo no vaya ser tan osado, ni tengo la soberbia. de 
enmendarle la plana cuando considera que el proyecto es 
correcto y que está perfectamente articulado. Eso lo dice el 
Consejo Consultivo. Yo. la verdad, es que tengo cierto respe
to por lo que es la materia legislativa. A mi me da cierto 

... miedo porque creo que legislar es bastante difícil,-esa idea 
la comparto con usted- y que hay que andar con sumo cuida
do. Por lo tanto, si un órgano consultivo, formado por perso
nas que se han elegido por razón de su capacidad profesio
nal, por sus conocimientos, yo no tengo la osadía de en
mendarles la plana. 

tr 

Por otra parte, querer que el Consejo Consultivo inter
venga en actuaciones en lils cuales las propias leyes no p, 'e-

vén su intervención, porque, claro, cuando ustedes ha
blan que, a través de los dictámenes que apoyen los 
recursos planteados ante tribunales constitucionales, 
están limitando la capacidad de actuación que reconocen 
las leyes generales, las básicas, a los diputados o a cual
quier justiciable para imponer recursos, porque se ha 
simplificado el procedimiento. No son leyes procesales 
complejas, son mucho más sencillas, más limitadas. 
Pues, la gente, cuando considera que tiene que interpo
ner un recurso, que lo interponga, pero que no esté 
buscando apoyos, que no esté buscando asesoramiento, 
que no esté buscando el afianza m iento o, tal vez, al 
señalar como responsable a un órgano consultivo, cuan
do sale mal, decir que es que me aconsejó, me dijo, el 
Consejo Consultivo, el dictamen de tanto, el informe de 
fulano o mengano ... No señor, aquí asumamos C0l110 

seres libres que somos. y como sujetos ele derechos y ele 
ohl igaciones, nuestra pmpia responsa bi lidad . 

Yo creo que, claro , el debate puntualizado de cada 
una de las enmiendas que aquí se han presentado. po
dría llevarnos mucho tiempo, '! se le he dedicado el que 
le he dedicado, agotando, es por consideración a ustedes 
porque, desde luego, en la línea de la operatividad, 
debía de haberle dicho a estas enmiendas, porque se 
escapan al ámbito del proyecto, desde el principio. que 
no. sin ningún otro tipo de concesión. Gracias por su 
atención. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies. Sr. Martínez de Dios. Pel tOril de replica, 
pel PSM i EEM. té la paraula el Sr. Orfilil. 

EL SR. ORFILA 1 PONS: 

Gracies, Sr. President. Roma [acuta. causa finita. El 
Consel] Consultiu ha opinat que, amb el canvi que pro
posa. n'hi ha ben prou. i no n'hem de parlar més. Els 
grups parlamentaris tenil11, com a única funció. punts 
per ser pOl'taveus del grup parlamentari, els altres elir 
amén. Amén Jesús Martínez ele Dios, en aquest caso I 
aixo no té cap sentit, COI1l poden imaginar. Els grups 
parlamentaris hi som per debatre el contingut de qualse
vol proposta, que no ve del Consell Consultiu, que ve 
del Govern. que I'ha aprovac1a i que, per tant. és suscep
tible ele ser variada, de ser eSl11enada convenientment. 

Un govern que, cJ'altra bélnda ... bé, deixem-ho fer. 
He estat él punt de fer aquella entrada a la intervenció 
de "Senyores i senyors diputats, Sr. del Govern i Sra.". 
perque I'interes que el Govern demostra cap a aquesta 
qüestió és mínimo 

Miri, Sr. MartÍnez de Dios, recorda aquesta coa que 
diu que es compleixi i es faci complir aquesta lIei, que 
sol figurar baix de les lIeis aprovades per aquest Parla
ment, que es compleixi i faci complir aquesta Ilei. Signat 
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Gabriel Cañellas i Fons. L1ei de normalització lingüística de 
la Comunitat Autónoma de les IIIes Balears. 

Després resulta que el Sr. Martínez de Dios creu, inter
preta que n é ne e sari , que no fa falta que aq uesta lIei 
dugui un artic le 011 que li cIar que els dictamen del Con ell 

o n ultiu el les li le Bajear es redactaran en Ca lala, Jo, si 
almanco hagués tengul I'actitud el s rlir i dir que la lIei ja 
h diu , la II i de no rmalització lingüí l ica dóna per UpOSó'lt 

qu ho fara. m'hauri, fel rialles i li hauria recordat que el 
overl1 incom¡1 ix , en el 90% de leves activi tats, de le 

seves actuacions , aquesta lIei. En fa burla, a Illés, i li dóna 
poca importancia. 

P ro que ens dig ui que hem d deixa r al re pecte i no 
he m I 'encrespar, ni hem de cercar silUaciol1s que ... Done , 
I el' que hHn fet aquesw lI >i? Per lue la varen ap r val' vos
t ' ? Perqu' la aren)')r en tar voSt"? P , rque l<lva ign<lr 
e l Presidenl i v< lema n r que la o mplissin, i es v, compr -
111 tI' <, er- Ia (; mplir ' j , desll é~. fan 101 el cOnLrari. le 
manera costant? 1 el carc'tcter exemplificaelor ele les actuaci-
011 de ['ncll11ini ' tració? uÍna é In leg ilimil, l mora l el 
I'<dmini ¡raeió <1 I' hor<l ele dCl11andnr ni ciut3.c[an que com
I 1-ixin le lI ei ue ell l1lalei ' incO l1'1I leix I manera fl<lgranl 
i COn tant'? uina és I'aulorilal moral ,que té el ovem per 
c1emantlr que s 'apliqui 1" lIe i le normalitz<lci ' lingüística, 
quan e l grup que-li eI-' na tl l on. i quan e ll mmcíx. 11 "1. 
projectes que presenta. maí no. té en compte el seu contin
gut') Per que no són valents i proposen una rectificació, un 
canvi ele la I[ei ele normalització lingüística? 1 tots estarem, 
caclascú, en el seu 1I0c. 

Peró és que tampoc no gosen fer-ho. Miri, Sr. Martínez 
de Dios. zin aeritu que deia voste, també. Estic conven!5l1t -
tot ho ha demostrat- que el que ha succe'it en la tramitació 
c!'aqllest pl'Ojecte de [[ei ha estat aquella historia a la qual .ia 
ens tenen aCo.stumats: el Govern presenta una lIei, manifesta
ment millorable, com aquelles finques que , un telllps, expro
piaven i, quan des de I'oposició s'intenta millorar el contill
gut, amb propostes raonades, de sentit comL!. de vegades 
esmenes tecniques, que milloren el contingut, troben barra 
de cap. troben el Sr. MartÍnez atrinxerat i aplicant la consig
na del 110 pasarán. 1 així li va a aquest Parlament. Gracies. 

EL SR. PRESlDENT: 

Grilcies. Sr. Orfi[a_ Dins el torn de replic<1, i per part del 
Grup SOCIALISTA, té [a paraula el Sr. Alfonso. 

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEV A: 

Sí, seré molt breu, perque el Sr. MartÍnez de Dios m'ha 
contestat a dues coses puntuaJs i només li lIegiré un tras 
d'una. Diu: el rang s'equiparara al de conseller. No ho diu e[ 
decret, i aixo és l 'important d 'aquesta esmena. 

Segon tema: a mi em preocupa moItÍssim aquest caracter 
sacre que clonen als informes del Consell Consultiu. Un 
informe elel Cansell Consultiu, o de qui sigui, no és ni dog-

ma de fe, ni tan sois article de fe. El Consell fa infor
mes, i nosaltres feim lIeis. Per tant, que el Consell Con
sultiu hagi informat bé la llei que ell mateix ha propasat 
al Govern, ens sembla lógic, peró no tenim perque fer-li 
el més mÍnim cas, perque la nostra concepció és abso
lutament diferent. 

Sr. MartÍnez de Dios, una altra cosa puntual. Que 
em digui que quaJsevol ciutada pot posar un recurs 
d 'inconstitucionalitat, m 'ha deixat absolutament estorat. 
Recursos d'inconstitucionaJitat en poden posar, em 
sembla, 50 c1iputats o senadors, la Mesa del Parlament, 
el Govem de la Comunitat Autónoma, el Defensor del 
Poble , un .iutge ho pot plantejar, donant lnoItes voltes, 
i pare usted de COl1far. Nosaltres e[ que c1eiem era que el 
Parlament, en cas que la Mesa decidís el recUl'S eI'in
constitucionalitat. que un grup de diputats -regulat. un 
grup pClrlamentari, una cinquena pan deis diputats
pogués clemanar un informe al Consell Consultiu, per
que creim que un recurs c!'inconstitucionalitat és impor
tant, no és una broma que un parlament posi Ull recurs 
c!'inconstitucionalital. Per tant , el Cansell Consultiu 
hauria c!'ell1etre el seu informe i un grup parlalllentari 
hauria ele poeler delllanar aquest informe. No es tracta 
de qualsevol ciutaela i que les lIeis s'han fet molt facils 
i tot aixó. Per al recurs eI'inconstitucionalitat, no s'han 
fel molt f;'¡cils. Són les normals. El que hi ha, cap ciuta
da no ho pot posar per les bones. 

Per tan\. tal vegada jo ho he explicat, a l'inici, mala
mento i sense voler carregar les tintes, i voste no ho ha 
entes, o no. ha lIegit bé I'esmena. M'és exactament igual. 
Pero el tema no és aquest. Aqllests temes són impor
tants, perque no és que pugui ser a o b, no, és el con
cepte que té el Govem del Consell Consultiu i el con
cepte que tenim nosaltres del Consell Consultill. Aquí 
hi ha el quid de la qüestió, aquí hi ha la diferencia. El 
Sr. Cañellas, President del Go.vern ele la Comunitat 
Autonoma, el Govern de la Comunitat Autónoma té un 
concepte patrimonial elel Conse[] Co.nsultiu. És meu , i 
els altres I'ob[igació, res més. Nosaltres tenim un con
cepte participatiu elel Consell Consu[tiu. Els pilars de la 
Comunitat Autónoma, les institucions ele la Comunitat 
Autónoma, Parlament. consells insulars, han de poder 
demanar informes facultatius al Consell Consultiu. Vos
tes diuen que no. És la seva concepció idealogica, patri
monialitzada deis órgans de consulta de la Comunitat 
AutOnoma. 1 aixó és el que ens diferencia en aquest 
tema -en altres coses, milions ele coses-, i per aixo mai 
no podrem estar vora vostes. Nosaltres no considera m 
que la Comunitat sigui patrimoni ele ningú, i molt 
menys de vostes. Vostes consideren que aquests órgans 
són patrimoni seu. El Sr. Cañellas ho ha dit moltes 
vegades, no ho ha dit tan ciar, pero ho demostra, o ho 
ha dit moltes vegades i, lógicament actua, en moltes 
cases, i en aquesta, d 'acord amb la seva idea: el Consell 
Consultiu és del mell govern, lógicament és meu, jo el 
nameno, jo el destitueixo, jo Ji eleman el que vllll. i els 
al tres acallar . 
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(El Sr. Presidem repren la direcció del debat). 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Alfonso. Pel torn de contrareplica, el Sr. 
Martínez de Dios té la paraula. 

EL SR. MART1NEZ DE DIOS: 

Gracias, Sr. Presidente. Señoras y Señores diputados. Sr. 
Orfila, bien, yo poco más tengo que a ñadir a lo que he di
cho, pero todas sus intervenciones, cada vez, van llegando a 
mí por un camino que vaya tener que tener ocupada la 
agenda en ver que efemérides concurren en su vida para 
estar felicitándol e continuamente. porque parece que esta-

,. mas aquí en una tierna rel ac ión . vamos ... 

(Aldarull ) 

I ... y a mí, eso no me Vil . Creo que lo he demostr<lc!o so
bradamente . 

Sr. Orfila, mire . yo, cuando usted hace esa referenc i3 
ineludible, obligada. casi elramática a la necesid ad de que en 
cada norma -com o hacía aquel célebre tribuno rom ano. 
Catón el Viejo. que decía aquello de de/elidas Canago. hasta 
que fue destruida- pues usted siempre est!l co nstantemente 
exigiendo la necesidad ele que en cualquier norma. en cual
quier disposición se ponga la obligatoriedad de la transcrip
ción. o de la traducción o de que el texto. lo que sea, esté en 
catalán. c uando hay una ley de normalización lingüística 
que se tiene que cumplir. Si no se cumple. analicen ustedes 
porque no se ·hace. Esa es una obse rvación que yo hago y 
una reflexión que tengo continuamente. 

Tal vez, y le quiero decir esto ele la manera más entraÍ1a
ble y menos dramática del mundo, cuando usted habla de 
esta manera, a mí me produce problemas ele conci e ncia, 
porque me da la impresión de que los que estamos aquí, y 

. ~ . no utili za mos de manera habitual su le ngua natural . parece 
que sobramos o que somos elementos que importunamos o 
que vamos contra corriente. Yo no digo que sea así, pero me 
da esa impresión , y se lo digo. Se lo digo porque también le 
dije que nosotros actuamos en esa materia con criterios ele 
tolerancia, de no confrontación, porque tenemos una amplia 
base electoral que nos dice que nos comportemos así, y que 
esa base electoral no nos está exigiendo continuamente que 
nos distingamos por hechos diferenciales. A usted se lo exi
gen, pero a nosotros no. A nosotros no nos exigen ningún 
hecho diferencial. Comprenden nuestra postura, comprenden ... 
que actuemos como actuamos. y de esta manera actuamos y 
S01110S integradores . No tenemos que ir justificándonos ante 
unas personas que , si no practican el chauvinismo de la dife
rencia por lo que sea no están satisfechos. Es mi opinión . es 
una opinión que. en este debate, como ha surgido esto, yo se 
lo digo, porque ya varias veces nos hemos enfrentado en esta 

• materia . Por 10 tanto , no crea que yo rechazo las cosas por 
puro,! simple capricho, sino porqu e creo que, si hay leyes. 
hay que cumplirlas. 

Me dice usted que me atrinchero. Pobre de mí si no 
me atrincherase. Pobre de mÍ. Usted me barrería, y nos 
impondría aquí las cosas más peregrinas del mundo. 
Claro que sí. Por eso tenemos que tener un poco de 
carácter y, aunque nos gustaría decirle que sí. tenemos 
que mantener los principios que informa nuestra actua
ción. 

Sr. Alfonso, efectivamente, yo he cometido un error, 
yo he generalizado al hablar del recurso de inconstitu
cionalidad. Pero reconozco mi error y claro, estaba 
pensando en el recurso de amparo y no en el de incons
titucionalidad. Lo confieso. Por lo tanto, si usted me 
admite la disculpa y la aclaración, se lo agradezco. 

Pem usted no quiere dialogar en el mismo plano de 
since ridad que lo hago yo, porque yo no me he referido 
a la conside ración del Conse ller. ya que esa equiparación 
me parecía co mpl eta mente fuera de luga r. Yo me refe
ría a que hay una enmienda donde se habla que se le 
e1 e be dar e l trat<lllliento. y he puesto de manifiesto que, 
en un regl a mento . ya se les considera y se les d<l el tratél
miento de honorables. 

Por otra parte. usted nos está reprochando que noso
_tro.) no debemos de comportarnos como si actuásemos 
en e~ta Comunidad uülizando un patrimonio propio. No 
se Í1or. no utilizalllos un patrimonio propio, simplemente 
gestionamos una confianza que se nos ha dado. y trata
mos de ser lo más consecuentes y menos perjudiciales 
para los intereses generales . 

Por lo tanto, toda nueSHa aCCJon política y toda 
nuestra acción de Gobierno está fundada en esos princi
pios. Y ahora que estamos en una situación nacional 
bastante dramática , repetiremos esto una y otra vez para 
marcar diferencias y par<l que no confundan a la opinión 
pública generalizando situaciones que solalllente son 
a plicables a algullos grupos políticos. Gracias . 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies. Sr. MartÍnez de Dios. Acabat el debato 
e ntenc que pode m passar -si cap grup no demana el 
contrari- a la votació conjunta de les esmenes. Sí, Sr. 
Pascual. 

EL SR. PASCUAL 1 AMOROS: 

Sí. Sr. President. Delllanam votació separada de 
I'eslllena 259. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Pascual. No hi ha més peticions de vota
cions per separat'! Votarelll . en primer 110c. les esmenes 
251. 252. 254. 255 del Grup PSlv! i EElv! i 257. 266, 260. 
265. 261 j 262 elel Grup Parlamentari SOCIAUST A. 
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Senyores i senyors diputats que voten a favor d'aquestes 
esmenes, es valen posar drets, per favor? Gracies, poden 
seure. 

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

Abstencions? No n'hi ha. 

26 vots a favor, 30 en contra, cap abstenció . Queden 
rebutjades aquestes esmenes. 

Passam ara a la votació de l'esmena 259, del Grup Parla
mentari SOCIALISTA. 

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? 

Abstencions? 

22 vots a favor, 30 en contra. 4 abstencions. Queda rebut
jada resmena 259. 

Havent rebutjat I'esmen;:¡ 251, elel Grup PSJ'vI i EEJ'vI. 
procecleix ara, tot seguir. la votació de I'esmena 264, del 
Grup Parlamentari SOCIALISTA. 

Senyores i senyors eliputats que voten a favor d'aquesta 
esmena, es volen posar drets, per favor: 

Senyores i senyors diputats que voten en contra: 

Senyores i senyors diputats que s'abstenen') 

26 vots a favor. 30 en contra, cap abstenció. Queda rebut
jada l"esmen3 264 del Grup Parlamentari SOCIALISTA. 

Passarem ara a la votació del títol del projecte de Ilei tal 
COI11 ve en el dictamen. 

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

Senyores i senyors diputats que voten en contra') 

Abstencions') 

30 vots a favor, cap en contra, 26 abstencions. Queda 
aprovat el títol del dictamen . 

Passam a la votació de l'article primer del dictamen. 

Vots a favor? 

Vots en contra? 

Abstencions? 

30 vots a favor, cap en contra., 26 abstencions. Que
da aprovat I'article primer del dictamen. 

Passam a la votació de I'article segon del dictamen. 

Vots a favor? 

Vots en contra? 

Abstencions? 

30 vots a favor , cap en contra .. 26 abstencions. Que
da aprovat l'article segon del dictamen. 

Passam a la votació de I'anicle tercer. 

Vots a favor': 

Vots en contra') 

Abstencions') 

30 vots a favor, cap en contra .. 26 abstencions. Que
da aprovat l'anicle tercer elel dictamen. 

PaSSélm ara a la votació conjunta ele la disposició 
derogatoria i ele la disposició final e1el dictamen. 

Vots a favor? 

Vots en contra? 

Abstenciolls? 

30 vots a favor, cap en contra .. 26 abstencions. Que
den aprovades la disposició la disposició derogatoria i la 
disposició final. 

Passam ara a la votació ele l'exposició de motius elel 
dictamen. 

Vots a favor? 

Vots en contra? 

Abstencions: 

30 vots a favor, cap en contra , 26 abstencions . Queda 
aprovada I'exposició de motius tal com ve en el text del 
dictamen. 

En conseqüencia, queela aprovada la Ilei de modifica
ció de determinats articles de la lIei 5/93, de 15 de juny, 
del Consell Consultiu de les IIles Balears. 

Esgotat I'ordre del dia. conclou aquesta sessió. Graci
es a tots . 

,(1. 
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