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EL SR. PRESIDENT:

Començam aquesta sessió de la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals. Abans de començar vull fer
l'observació que hi havia hagut la petició per part de dos
membres d'aquesta comissió, el Sr. Crespí i la Sra. Ferrer, per
tal que es retardàs el començament d'aquesta comissió perquè
ambdós són membres de la Mesa, i la reunió de la Mesa avui
dematí encara no ha acabat. No obstant això, i atès que el segon
punt de l'ordre del dia preveu la compareixença del Govern de
la Comunitat, en aquest cas representat per la conselleria de
Presidència, per tal d'informar sobre l'extinció de l'Institut
Balear de Serveis a la Joventut, en conseqüència propòs als
portaveus dels distints grups parlamentaris, si no hi hagués
inconvenient començaríem ara, i modificaríem l'ordre del dia
per tal que es veiés primer la compareixença de la consellera de
Presidència, i el segon punt seria la Proposició no de llei 2203.
Hi ha cap inconvenient en aquesta modificació de l'ordre del
dia?

I abans de començar, demanarem si hi ha qualque
substitució.

Evidentment hi ha baixes, substitucions no ho sabem.

En qualsevol cas, el lletrat estarà pendent, a mesura que
vagin entrant els diputats.

II.1) RGE núm. 680/97, sol•licitada pel Govern de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, de l'Hble. Sra.
Consellera de Presidència, per tal d'informar sobre l'extinció
de l'Institut Balear de Serveis a la Joventut.

Sra. Consellera, té vostè la paraula.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA (Rosa
Estaràs i Ferragut):

Gràcies, Sr. President. Compareixem aquí aquesta
consellera i el director gerent del Consorci de la xarxa
d'instal•lacions de les Illes Balears en el dia d'avui, i fins fa uns
mesos gerent de l'Institut Balear de Serveis a la Joventut, i
compareixem a petició pròpia, compareixença sol•licitada pel
Govern balear, tal com ens vàrem comprometre davant aquesta
mateixa comissió, per explicar el que ha estat l'extinció de
l'Institut Balear de Serveis a la Joventut com una empresa
pública del Govern, i quina ha estat la liquidació, quines han
estat les característiques de la seva extinció.

Començarem per parlar de la normativa. Recordarem que
des de la creació de l'IBSJ, pel Decret 63 de l'any 89, de 8 de
juny, han passat ja vuit anys i consideram que s'han realitzat els
objectius perseguits, quan es va crear aquesta entitat vàrem
veure que podríem continuar fent una feina fins i tot millor, i
podríem encara marcar-nos nous reptes de futur, però adaptant
aquesta política d'instal•lacions i activitats de temps lliure a una
nova realitat, a unes necessitats actuals demandades per la
població jove, i també suposaria un estalvi de doblers i de
pressupost per a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Així doncs, per decret de l'any 1996, concretament el 22 de
novembre, el Decret 205, i en aplicació del previst a la Llei
9/95, de 21 de desembre, de pressuposts de l'any 1996 de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i previ dictamen del
Consell Consultiu, concretament el dictamen número 33, amb
aquest decret es disposava la supressió de l'Institut Balear de
Serveis a la Joventut pels motius abans esmentats.

Complint amb el disposat per aquest decret de
dissolució, es va crear la corresponent comissió liquidadora,
composta per representants de les Illes Balears en matèria
de joventut, pel Consell de la Joventut de les Illes Balears,
així com per representants de les conselleries de Funció
Pública i Interior i d'Economia i Hisenda del Govern balear,
que eren les conselleries més afectades, tant pels temes
econòmics com pels temes de personal.

A partir d'ara passarem a dir totes les actuacions duites
a terme, i començarem per parlar de la liquidació de
comptes. Amb data 2 d'abril de l'any 97, i en aplicació del
disposat a aquest decret, concretament a l'article 6, la
Comissió liquidadora va aprovar els comptes anuals de
liquidació i el tancament de l'IBSJ, amb els quals es posa de
manifest la situació econòmica, financera i patrimonial de
l'Institut. A data d'avui queda pendent d'emissió l'informe
final de la firma auditora. Per a la confecció dels comptes
anuals s'han aplicat els criteris i principis comptables,
establertes les normes que són d'aplicació a l'Institut, i a
data 31 de desembre del 96, la data de liquidació de
comptes de l'Institut, el balanç de situació mostra els
imports pendents de cobrament i de pagament derivats de
les operacions ordinàries i que seran pagades i cobrades
durant aquest any 1997.

Durant l'any 1997 l'extingit IBSJ té previst liquidar
definitivament els seus comptes i tancar els llibres en dues
fases, una primera per al cobrament i pagament de saldos
derivats de les operacions corrents realitzades fins a data 31
de desembre del 96, i en segon lloc per a l'aprovació dels
comptes anuals, un cop auditats, i l'aprovació definitiva del
balanç de liquidació amb la cancel•lació dels comptes de
l'Institut amb la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Els imports pendents de cobrament i de pagament per
operacions corrents a 31 de desembre del 96 ascendia a la
quantitat de 17.836.488 pessetes.

Anem a veure ara el tema de béns patrimonials. Quant al
tema de béns patrimonials, per aplicació també del decret de
supressió d'aquest institut, i d'acord amb el seu article 3, el
patrimoni adquirit per l'IBSJ s'incorporarà al domini públic
o als béns patrimonials de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears, i es farà constar a l'inventari general de béns
i drets que seran adscrits a la Conselleria de Presidència.
Aquest patrimoni, a data de tancament, representava un
valor net de 322.551.736 pessetes, i aquest import es
correspon amb l'import que ho financia amb préstecs
d'entitats de crèdit i empreses constructores, i que ascendeix
a la quantitat de 322.622.339. Per tant existeix una
diferència de 70.603 pessetes, que és un import de
liquidació definitiva, i que serà reintegrat a la Tresoreria de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
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Cal destacar que aquest patrimoni s'ha adscrit en aquests
moments al Consorci d'instal•lacions de les Illes Balears, que
ha estat un ens creat per a la gestió d'instal•lacions juvenils de
temps lliure, i en què participen el Govern balear i la Fundació
Esplai de les Illes Balears, i per tant aquest consorci s'ha
subrogat als crèdits que el financien.

El tercer tema que vàrem contemplar a l'hora d'extingir
l'IBSJ va ser el tema de personal, concretament els articles 4 i
5.b del Decret parlen del tema de personal. Hi havia diverses
opcions, i podríem dir que per aplicació d'aquest decret els llocs
de treball fixos i fixos discontinus que en data 31 de desembre
prestaven els seus serveis a les distintes instal•lacions de temps
lliure i que amb anterioritat a la creació de l'IBSJ pertanyia a la
plantilla laboral de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
s'adscriuen provisionalment al Consorci d'instal•lacions,
mantenint els seus drets a incorporar-se a la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears. Concretament es tracta de 54
llocs de treball, 9 fixos i 45 eventuals, segons la temporada. 

Per aplicació de l'article 5.a els funcionaris de la Comunitat
Autònoma que a un moment donat varen passar a prestar els
seus serveis a l'IBSJ acaben amb aquesta prestació de serveis i
s'integren al seu lloc de procedència. Es tracta només d'un cas,
un funcionari que ha estat readmès a la Direcció General de
Joventut, que era el seu lloc de procedència.

D'acord amb l'article 5.c el personal fix propi de l'IBSJ que
a data de 31 de desembre prestava els seus serveis a l'Institut ha
optat per l'opció tercera d'aquest decret i s'ha incorporat a
diferents empreses públiques i ens dependents de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears. Es tracta de 19 persones que de
les possibilitats que donava el Decret han optat per -si hi havia
la possibilitat- incorporar-se a altres empreses públiques o
passar a ser personal del Consorci. Concretament la major part
d'aquestes persones han passat a ser personal dependent del
Consorci.

Per aplicació de l'apartat 5.d d'aquest decret també la
Conselleria de Presidència s'ha subrogat fins a la data de
finalització als contractes subscrits de caràcter temporal.
Concretament eren 6 persones, les que feien feina a Ràdio Jove,
i ens hem subrogat també amb aquests contractes de caràcter
temporal. Per tant, de les opcions que marcava el Decret, que
podien emprar el personal, bàsicament la que ha agafat la major
personal de personal ha estat la d'incorporar-se a diferents
empreses públiques i ens dependents de la CAIB. Ningú no ha
demanat la rescissió del contracte, ni tampoc passar a una
situació de funcionari interí de la Comunitat Autònoma.

També he de dir que el personal eventual i temporal amb
contracte laboral que finalitzava a 31 de desembre, s'han
incorporat al borsí de treball de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears en aplicació de la disposició transitòria del
Decret, que es tracta exactament de 12 persones.

Anem a parlar ara de quin ens s'ha creat per poder fer
aquesta tasca important de millora, si calia, de la política
d'instal•lacions i activitats de temps lliure, adaptant-la a les
necessitats actuals demandades per la població jove. En
aquest sentit per satisfer aquestes demandes havíem de ser
més exigents, i al mateix temps va sorgir per això la
necessitat d'atendre aquest sector juvenil amb una figura,
que seria la figura del Consorci. La dissolució de l'Institut
Balear de Serveis a la Joventut va ser una necessitat també
de proporcionar una major qualitat de serveis i activitats
destinats a la joventut de les Illes Balears. Per això vàrem
cercar una solució més apropiada i vàrem creure convenient
la constitució d'un consorci en què participàs el Govern
balear i també la societat civil, i en aquest sentit la Fundació
Esplai de les Illes, que és un dels ens més experimentats en
el camp de serveis a la joventut. Aquest consorci, com
estableixen els seus estatuts, pot ser ampliat amb l'admissió
de noves entitats públiques o privades que vulguin
col•laborar en la seva finalitat. És a dir, hem començant
amb la Fundació Esplai de les Illes, com saben és el Bisbat,
però està oberta a qualsevol entitat pública o privada que
vulgui col•laborar en la seva finalitat.

Com a exemples, i en aquest sentit de millorar l'oferta a
la joventut, la creació del Consorci ha suposat passar de 7 a
14 instal•lacions, ha suposat passar de 700 places a més de
1.500, a oferir 90.000 estàncies 60 dies d'estiu a 60.000 els
caps de setmana la resta de l'any. Tenim ofertes de gestionar
6 instal•lacions més, i en aquests moments estam estudiant
la viabilitat de poder gestionar-les, i en un termini
relativament curt de temps es podrà signar un conveni amb
la Fundació Pere Tarres de Catalunya per a la utilització de
les instal•lacions, i així poder oferir també a la joventut de
Balears la possibilitat de realitzar activitats fora de les Illes.
Concretament aquesta fundació de Catalunya disposa de
més de 30 instal•lacions. A més també s'han realitzat
gestions amb la Secretaria General de Joventut de la
Generalitat per la possibilitat de firmar una sèrie de
convenis a través de la xarxa d'albergs de Catalunya, la qual
cosa suposaria més de 50 instal•lacions, i en col•laboració
amb la Direcció General de Joventut de Balears actualment
es realitzen intercanvis de joves balears amb joves gallecs,
concretament un moviment d'aproximadament 250 joves.
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Per l'exercici de 1997 s'ha reduït en 55 milions de pessetes
l'import de subvencions a rebre de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears, per tant és important aquest estalvi, i el volum
total de facturació net, les vendes de serveis llevant els
descomptes i les devolucions, de 1996 va ascendir a un total de
74.964.447 pessetes, i a la data d'vui es duen comptabilitzades
reserves en aquest moment fins a agost més de 120 milions de
pessetes.

Això és el que ha suposat la dissolució. Ha estat una
dissolució en què no hi ha hagut cap tipus de problema de
personal. El tema del beneficis està a la vista, i en qualsevol cas
tendrem temps de demostrar-ho; i en relació a la liquidació de
comptes, estam oberts a qualsevol pregunta per explicar amb
més profunditat, tant el gerent com jo, quins han estat els
detalls. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Estaràs. Passam al torn d'intervenció dels
diferents grups. Pel Grup d'Esquerra Unida, el Sr. Portella té la
paraula.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. Vull agrair a la Sra. Consellera de
Presidència la seva presència a aquesta comissió per explicar la
dissolució de l'Institut Balear de Serveis a la Joventut i la
creació del Consorci d'instal•lacions juvenils. Vull plantejar un
parell de qüestions únicament. Comprenc que la liquidació ha
fet que aquesta compareixença s'endarrerís des del moment en
què es va decidir la dissolució al moment en què vostè ens
informa sobre aquest tema. Hi ha una certa causa que motiva
aquesta tardança en tenir aquesta compareixença. Però de tota
manera sí que és cert que arriba un poc tard en el temps per
poder opinar sobre aquesta qüestió.

Jo no sé si els objectius de la dissolució de l'IBSJ són oferir
una major qualitat de serveis. En tot cas això vol dir que l'IBSJ
no oferia la millor qualitat possible de serveis a la joventut.
Nosaltres, i vostè ho sap, sempre hem criticat que la funció de
la política juvenil del Govern, a través de l'IBSJ o a través
d'altres iniciatives, se centra massa en temps lliure, en activitat
recreativa i de temps lliure, i no en altres activitats que també
formen part de la política juvenil. I ja sap vostè la crítica
reiterada de la Comissió Interdepartamental, que no es reuneix
de cap manera, la poca interlocució del Consell de Joventut de
les Illes Balears, etcètera.

No entrarem en la liquidació de comptes. Jo sí que li voldria
dir .i ja ho vàrem dir aquella vegada, ja fa uns mesos, quan
vostè va ser present en aquesta comissió, que era una bona
oportunitat aprofitar la dissolució de l'IBSJ per plantejar de
forma seriosa la transferència de competències en matèria de
política juvenil als consells insulars. Era una bona oportunitat
i s'ha perdut, perquè són unes competències que per la seva
pròpia naturalesa podrien ser perfectament gestionades per cada
consell insular a Menorca, a Eivissa i a Formentera. Vostè deu
saber millor que jo les dificultats que té el Consorci per
gestionar les instal•lacions a Menorca. El consorci es planteja
amb la Fundació de l'Esplai, Bisbat de Mallorca, que actua a
l'illa de Mallorca. Tal vegada ens ho podrà confirmar, però
m'han arribat notícies que les instal•lacions a Menorca es
pensen gestionar a través d'una empresa privada, perquè no hi
ha forma de gestió, i açò a poc de començar ja la temporada
grossa de campaments i d'ocupació d'aquestes instal•lacions. En
tot cas és una pregunta que li feim; i reiteram la necessitat de
plantejar de forma seriosa la transferència d'aquestes
competències als consells insulars.

Quant al tema de personal també sap vostè, i estam
cansats de llegir-ho a informacions de premsa, una crítica
que sempre havia tingut l'IBSJ, que era un lloc on el Grup
Popular col•locava personal, propi del Partit Popular, i que
amb aquesta recuperació del personal hagi entrat d'una
forma més consolidada dins la Comunitat Autònoma. És
una altra pregunta que ens feim, però que tampoc no va més
enllà d'aquestes informacions públiques que s'han fet.

També creim que el fet de crear un consorci com a
solució alternativa implica un menor control del Parlament
de la política juvenil que fa el Govern balear. Es dilueix en
una altra institució, com és la Fundació l'Esplai -que no té
altra cosa que la nostra enhorabona a la seva funció a
Mallorca-, i per tant amb aquesta dissolució de la
responsabilitat del Govern balear també es dilueix la
possibilitat política dels grups parlamentaris d'exercir un
control de la política juvenil.

Quant a les instal•lacions, vostè ens ha donat com a cosa
positiva que augmenta el nombre d'instal•lacions posades en
oferta, i que augmenta el nombre d'ingressos provinents de
l'ocupació d'aquestes instal•lacions. És una lectura, però
aquestes instal•lacions ja existien, no és que ara s'hagin
construït noves instal•lacions, ja existien i ja funcionaven,
i els majors ingressos també ja devien existir per als altres
ens que formen part del consorci. No hi ha un majors
ingressos en relació a les instal•lacions públiques
gestionades pel Govern balear a través de l'IBSJ. És una
lectura que fa interessada, però que seria més real si la
situéssim en el seu lloc concret.

I una altra pregunta que ens feim: L'IBSJ no només era
la gestió de les instal•lacions, feia altres funcions. En quina
situació queden les altres funcions que feia l'Institut Balear
de Serveis a la Joventut? Queda inclòs dins aquest consorci
o no? Açò són les qüestions que ens plantejam a partir de
les notícies que rebem i de la compareixença que vostè ha
fet.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Portella. Pel Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM? No hi ha intervenció. Pel Grup
Parlamentari Socialista el Sr. Tur té la paraula.
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EL SR. TUR I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Vull agrair especialment la presència
de la consellera de Presidència per donar comptes de l'extinció
de l'Institut Balear de Serveis a la Joventut encara que, com s'ha
dit, amb un cert retard no només en la compareixença per la
seva explicació, i potser l'argumentació l'ha donada la Sra.
Consellera amb els requisits que requeria aquesta
compareixença per explicar les qüestions legals referents a
aquesta extinció; però també vull fer constar que arriba amb un
cert retard la dissolució d'aquest institut, perquè estava previst
al pressupost del 96, i es va extingir per decret pràcticament a
finals del 96.

Feim l'observació d'aquest retard perquè la política del Grup
Parlamentari Socialista ha estat sempre crítica amb la política
d'empreses públiques del Govern, i per tant, si bé vàrem
celebrar l'anunci de l'extinció d'una d'aquestes empreses,
pensam que es va esperar de més, quan ja hi havia la
possibilitat de fer-ho, però sobretot volem constatar que ve a
confirmar el discurs que havíem mantingut des del Grup
Parlamentari Socialista que les empreses públiques acaben sent
una càrrega per al Govern, i comprovam com el deute acumulat
aquesta empresa públic, bàsicament per préstecs per inversions,
que supera els 300 milions de pessetes, al final els ha d'acabar
assumint el Govern de les Illes Balears.

El mateix passa amb la política de personal. S'ha dit que
bona part passa a altres empreses públiques del Govern balear,
però que continua condicionat el Govern per aquests contractes
de personal, que ara estaran a unes altres empreses públiques,
part d'elles també poden fer ús de passar a ser personal, encara
que interí, de la Comunitat Autònoma; i es confirma també amb
l'auditoria que se'ns va remetre als grups parlamentaris que la
política de personal en les empreses públiques, i especialment
en aquestes, comporta que sigui una estructura
superburocratitzada, on dels 345 milions de pessetes del volum
total de pressupost més de 160 corresponen a personal, i per
tant fa pensar que aquesta era una empresa pública que més que
al servei de la joventut estava al servei dels interessos
clientelars del Govern, per la política de contractació de
personal que practicava o que practica el Govern amb la
contractació de personal a les empreses públiques, i que fuig,
per suposat, dels controls d'accés a l'administració pública que
representa en altres casos.

Em quedaria amb una dada que ha dit la Sra.
Vicepresidenta, que és que els objectius s'han aconseguit, i
que per tant era oportú dissoldre o extingir aquesta empresa
pública. Potser s'han complert els objectius de gestionar les
instal•lacions d'esplai de la Comunitat Autònoma, però
pensam que en qualsevol cas eren uns objectius
absolutament insuficients pel que hauria de ser la política de
joventut del Govern, que creim que es basa excessivament
en una política únicament i exclusiva d'esplai, qüestió, per
altra banda, que veim que al cap i a la fi aquesta política
deixa de prestar-se per una empresa pública, però que es
prestarà per un consorci on continua participant el Govern,
i a més a pesar que a partir dels seus estatuts, com ha fet
notar la Sra. Vicepresidenta, es crea com un consorci obert,
de moment hi participen només una institució de la
Comunitat Autònoma i una institució amb un ideari molt
concret, i pensam que s'hauria de fer un esforç perquè sia
realment obert, no només ho diguen els estatuts sinó que ho
sia a la pràctica.

I si han dit que s'han cobert els objectius, i que per tant
es tractava d'adaptar-se a una nova realitat, vull fer
incidència en un aspecte que ja ha esmentat el portaveu que
m'ha precedit en l'ús de la paraula, que és la possibilitat
d'haver aprofitat aquest moment precisament, si s'havia
cobert una etapa i se n'obria una de nova, i que hom havia
d'adequar-se a una nova realitat, en boca de la Sra.
Consellera de Presidència, tal com ja vàrem demanar ja
nosaltres al Plenari del Parlament és que s'hagués aprofitat
aquesta oportunitat per transferir aquesta competència als
consells insulars. Pensam que els consells insulars són els
ens que millor podrien gestionar les instal•lacions d'esplai
a cadascuna de les illes, i creim que s'ha perdut una bona
oportunitat d'haver aprofitat aquesta nova etapa perquè
s'hagués transferit als consells insulars, i que fossin els
consells els que passassin a gestionar aquestes instal•lacions
que al cap i a la fi, com deia abans, no es tracta més que
d'això, de gestionar unes instal•lacions d'esplai, pel que fa
referència al tema que ens ocupa; una altra cosa és la
política global de joventut. I això és tot, gràcies, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Tur. Pel Grup Parlamentari Popular la Sra.
Ferrando té la paraula.

LA SRA. FERRANDO I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. Molt breument, vull agrair la
compareixença de l'Honorable Consellera de Presidència i
del gerent del Consorci per tal d'explicar-nos un poc la
dissolució de l'Institut Balear de Serveis a la Joventut, així
com el nou procés del consorci que anirà caminant.
Respecte d'aquest tema, com han tractat els altres diputats
que m'han precedit, sobre el fet que tal vegada ha arribat
tard, jo crec que de la compareixença de la consellera ha
quedat bastant clar que un procés de liquidació d'un institut
balear du el seu temps, i ens pareix normal que se'ns hagi
vengut ja aquí a explicar-nos quan el procés, en certa
manera, si bé no està finalitzat ja està bastant avançat. Tal
vegada ha vengut tard, però ha quedat bastant clar que ve
donat al procés propi de liquidació.
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No compartim, com s'ha dit, que l'Institut Balear de Serveis
a la Joventut, malgrat ara es liquidi, no donàs una bona qualitat
quant als serveis a la joventut. Que una cosa sigui millorable no
vol dir que es faci malament. Jo crec que la intenció de tots els
polítics, de totes les persones que estan al front d'una àrea de
responsabilitat el que pretenen cada vegada és anar millorant el
servei. Això no vol dir que abans es faci malament, sinó que hi
ha una bona intenció...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Ferrando. Li pregaria que la intervenció que fa és en
relació a la intervenció que ha fet la consellera de Presidència.
A una compareixença normalment no s'obre debat amb els
altres intervinents. per la qual cosa li pregaria que se cenyís al
reglament en aquest aspecte. Té la paraula.

LA SRA. FERRANDO I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. Només vull dir que ens pareix bé, en
tot cas, que el nou gir que es pensa donar al Consorci serà per
millorar, i crec que l'explicació que ens ha fet la consellera de
Presidència era per dir-nos que es millorarien les coses, però no
hem deduït el nostre grup que les coses s'anasssen fent
malament. També vull donar-los l'enhorabona perquè nosaltres
consideram que l'Institut Balear de Serveis a la Joventut no
només ha realitzat actuacions en temes de xarxa, sinó que
pensam que en tema de joventut s'han fet coses no només
d'esplai. Li donam l'enhorabona també per aquest nou consorci,
perquè creim que aquesta participació que es dóna a la societat
civil, en aquest cas a la Fundació Esplai, oberta a altres entitats,
ens pareix molt positiva. També ens pareix molt positiu com
s'ha duit la liquidació, sobretot en el tema de personal; és un
tema que s'ha de tenir molt en compte quan es liquida una
societat o quan s'extingeix un ens, el tema de personal creim
que és prioritari.

En tot cas ja en properes compareixences o intervencions de
la consellera podrem anar analitzant com es duen a terme les
actuacions del Consorci; però pel que ens ha avançat la
consellera creim que ja és molt positiu aquest augment de les
instal•lacions, el nombre de places que també s'ha augmentat,
així com els contactes que es tenen no només amb els joves de
les nostres illes, sinó també amb altres comunitats autònomes,
com ha dit la consellera, amb joves de Catalunya o de Galícia,
i que es pugui anar augmentant tal vegada amb altres
comunitats autònomes. Només donar-li les gràcies i
l'enhorabona per aquest procés, que consideram molt positiu.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Ferrando. Sra. Consellera, el seu torn.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA (Rosa
Estaràs i Ferragut):

Gràcies, Sr. President. Tots els grups han parlat del tema de
la tardança, i jo vull dir una cosa: La petició d'aquesta
consellera per comparèixer en aquest parlament du data de
registre d'entrada a aquest parlament de dia 20 de febrer. Per
tant, la liquidació comprendran que s'ha de fer a final d'any i
principi de gener. Dia 18 de febrer jo firm la compareixença,
entra en aquest parlament dia 20 de febrer, i és responsabilitat
d'aquest parlament que no se m'hagi convocat fins al dia d'avui.
Per tant, no hi ha lloc a la tardança.

Vull dir també, en relació al tema de la qualitat dels
serveis, que evidentment jo crec que el tema de l'IBSJ es
podia millorar. Crec que la qualitat dels serveis de temps
lliure era bona, però efectivament crec que podíem fer una
passa més a l'hora d'implicar la societat civil. Concretament
aquesta federació d'esplai el que volíem era proporcionar
més places, proporcionar més instal•lacions, i per ventura
ser més restrictius amb tots els temes que afectaven una
empresa pública, i que tothom coneix. Per tant, si bé crec
que era bo el servei que donava l'IBSJ, crec que també es
podia millorar, i crec que el consorci amb la federació
d'esplai era una possibilitat per fer aquesta millora. Hem
explicat abans tot el tema d'instal•lacions i de places i
estàncies, que podríem cooperar més, i d'una altra banda
gestionàvem d'acord amb la societat civil. Pensàvem que
això era una passa en l'oferta de política d'instal•lacions a la
joventut.

Un altre tema que s'ha tractat aquí ha estat el del temps
lliure. La xarxa d'instal•lacions d'aquest consorci únicament
es dedicarà a temes d'instal•lacions i a tema de temps lliure,
i serà la Direcció General de Joventut la que marcarà altres
tipus de política. Concretament el repte de la Direcció
General de Joventut serà el tema bàsicament de treball i
habitatge, un dels temes prioritaris per als joves, el tema de
salut i prevenció, el tema de voluntariat, tot tipus de
voluntariat, i els temes de medi ambient, així en grans blocs.
Hi podríem aprofundir més. Per això ara feim una reforma
del Decret de la Comissió Interdepartamental de la Joventut
perquè efectivament, tal com passava amb la de la dona, és
molt difícil quan convocam la Comissió de Joventut, els
representants en aquest moment de la Comissió solen ser
funcionaris, i per tant en aquestes comissions s'impliquen
poc, perquè no poden, perquè són funcionaris. En aquest
sentit modificarem el decret i hauran de tenir rang de
director general els membres d'aquesta comissió, perquè són
els que realment poden prendre decisions polítiques i poden
implicar les seves respectives conselleries i pressuposts.
Totes les comissions interdepartamentals, almanco al meu
parer, han d'acabar amb rang polític, perquè si no és difícil
que un funcionari es pugui implicar en aquest moment.

Dit això, per tant, vull dir que en qualsevol cas podem
entrar a debatre qualsevol dia quins són els projectes que
tenim en el que no és temps lliure en torn a la Direcció
General de Joventut. Per posar un exemple, en aquest
moment estam fent un estudi sobre el tema de prevenció de
drogodependència i d'alcohol, i hem aconseguit del Pla
nacional de drogues i de l'Injuve unes aportacions en torn a
aquest estudi que donarem a conèixer una vegada estigui
enllestit, o també els temes del voluntariat, que després de
l'aprovació, si tot va bé, de la Llei del voluntariat per aquest
parlament, la part de joventut tendrà una responsabilitat,
tant la Direcció General de Joventut com d'Acció Social en
aquest tema, i per suposat també totes les feines en relació
a treball a habitatge.



ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS /  Núm. 28 / 7 de maig del 1997 423

Per una altra banda, en el tema del personal, la veritat és que
una vegada quan veim el tema de personal, no obstant, pensam
que en el consorci només hi havia 19 persones que han demanat
l'adscripció a empresa pública o consorci, d'aquestes 19
persones 12 han quedat adscrites al consorci, i la resta de
persones han vist extingits els seus contractes perquè eren
temporals i han passat al borsí de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears, és a dir que en realitat parlam d'un volum de
19 persones més les 6 persones de Ràdio Jove, que ja es tracta
d'un altre tipus d'activitat. Per tant, en el tema del personal sí
que discreparia, perquè s'han rescindit tos aquests contractes
eventuals, perquè no podia ser d'una altra manera; i que per una
altra banda qualsevol extinció d'empresa pública, ben igual que
per exemple la ITV ara al Consell Insular de Mallorca, quan
passarà a la gestió directa, el personal té una prioritat per part
de qualsevol governant en el moment en què té un contracte fix
o fix discontinu els drets d'aquell treballador han de ser
prioritaris a l'hora de l'extinció.

Una altra de les peticions pràcticament de tots els grups ha
estat la transferència de competències als consells insulars. Jo
pens que tenim competències tots en matèria de joventut, i així
doncs ho venguem fent tots els consells insulars, però
efectivament serà una cosa que s'haurà de plantejar en el seu
moment, en el moment que ho consideri oportú el Govern les
transferències, concretament amb aquest consorci es farà feina
a totes les illes amb un moviment important de joventut, i dir
que serà un consorci obert, i així en el primer consell
d'administració que vàrem tenir ja vàrem rebre peticions
d'adhesions a aquest consorci, i en qualsevol cas també estic
disposada a donar compte de totes aquelles noves adhesions
que es vagin fent, i per la banda que afecta el Govern, i estic
segura que també a la Fundació d'Esplai, si una entitat demana
l'entrada i efectivament és per fer feina en pro de la joventut, es
donarà entrada, perquè aquest va ser el parer que es va
manifestar dins el si de consell d'administració d'aquest
consorci.

I quant al fet que hi haurà menys control parlamentari, jo em
compromet a fer compareixences per explicar aquestes tasques
del consorci, tant poden ser a petició meva com dels grups, però
no s'ha fet en cap cas per escapar de cap control, sinó més aviat
per poder dur una política millor en torn a la joventut, i una
política més reordenada en torn a les activitats de temps lliure.
I vull dir una vegada més que crec que l'IBSJ va néixer i va
complir uns objectius, però que es podria millorar, i el Consorci
ha estat una manera de millorar no tan sols el tema econòmic,
jo crec que hem aconseguit dos objectius, per una banda pal•liar
una càrrega, no amagam a ningú que tenir una empresa pública
destinada a serveis a la joventut és un despesa important per a
un govern. Pensau que les darreres inversions varen ser
importants perquè les instal•lacions necessitaven una reforma,
i ara tenim unes instal•lacions en condicions, però tot el que són
instal•lacions significa un manteniment important, i pensam
que amb el Consorci s'han complert aquests dos objectius, per
una banda pal•liar aquest deute que s'anava creant al Govern,
eliminar una empresa pública jo crec que sempre és positiu si
no (...) els objectius, i qualcú pot fer aquests objectius tan bé
com farà el consorci. Per tant en aquest sentit s'ha complert el
primer objectiu, i el segon de donar els serveis de joventut amb
millor qualitat.

I crec que res més, que més o manco ho hem anat
explicant tot. Si ara hi ha qualque qüestió més, no hi ha cap
problema en contestar-la.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Estaràs. Volen intervenir els altres grups?
Sí, el Sr. Portella té la paraula.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. Nosaltres no opinam que eliminar
empreses públiques sigui sempre positiu. No coincidim amb
aquesta opinió política sobre les empreses públiques. Vostè
ha dit que era per millorar la gestió de les instal•lacions, i ha
basat aquesta millora en una qüestió quantitativa. Jo crec
que la millora de les instal•lacions també tendria a veure
amb les condicions higièniques sanitàries i d'infraestructures
d'aquestes instal•lacions, i tendria a veure amb el
funcionament d'un reglament propi per a les instal•lacions
juvenils. Si no vaig errat, ara encara funcionen amb un
reglament general de càmping o de una qüestió d'aquest
tipus, i que falta un reglament més apropiat per a aquestes
instal•lacions, que són formes de millorar-la.

La felicit per la qüestió que ens ha explicat del canvi
d'orientació de la Comissió Interdepartamental de Joventut.
Estam d'acord amb aquestes informacions que ens ha donat,
creim que sí, que ha d'anar cap aquí si volem que la
Comissió Interdepartamental tengui efectivitat, i amb açò té
el nostre suport.

No estam gens d'acord amb el tema de la dilatació de la
transferència als consells insulars. Gairebé no hi ha fet
esment. Nosaltres creim que la creació del Consorci dilata
encara més en el temps una qüestió que és bàsica,
comprensible, raonable, que la política de joventut estigui
en mans dels consells insulars. Els consells insulars no
tenen gairebé competències en política juvenil, açò ho
sabem, i aquesta era una bona oportunitat per tractar amb els
consells insulars la possibilitat de la transferència. Si volem
que els consells insulars siguin el que han de ser, òrgans de
govern de la Comunitat Autònoma, si volem donar
compliment a l'Estatut d'Autonomia, i si volem arribar a
açò, era una oportunitat que crec que vostès amb la creació
del Consorci han dilatat en el temps, perquè no hi ha
aquesta voluntat política de traspassar als consells insulars
les competències en matèria de joventut. És una opinió amb
què pens que coincidiran tots els grups. Almanco el nostre
grup opina d'aquesta manera.

I quant al control polític, sí que és una merma del control
polític del Parlament de cara al Govern balear. No és el
mateix criticar, si s'ha de criticar, alguna labor de gestió en
matèria d'instal•lacions, criticar el Bisbat de Mallorca que
criticar el Govern balear. No és el mateix, em sembla. En tot
cas, així ho he d'exposar.
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No ens ha respost la qüestió com es gestionaran les
instal•lacions a Menorca. És que tenim notícies, i només era per
confirmar-les. I una altra qüestió: De fet hi havia empreses
privades que gestionaven a Mallorca instal•lacions juvenils, ja
gestionades per empreses privades, amb convenis que em pens
que no acabaven enguany, sinó que continuen en el temps. Com
queda aquesta qüestió de les empreses privades que mantenien
la gestió? Es comença de nou?, es mantenen contractes o
convenis uns anys fins que duri el termini? Perquè no sabem la
globalitat d'aquest consorci quina serà. Açò era un poc el que
volíem afegir a la primera intervenció.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Portella. No hi ha més intervencions. Sra.
Estaràs, per tancar ja la compareixença té la paraula.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA (Rosa
Estaràs i Ferragut):

Gràcies, Sr. President. A veure, començarem per darrera. El
tema de Menorca, en cap cas no ho gestionarà una empresa
privada, serà el mateix model que Mallorca, quan acabin
aquests contractes amb les empreses privades, es tallaran, tal
com va decidir el Consell d'administració, que en qualsevol
serà el que haurà de decidir. Però en principi la idea és extingir
aquests contractes i que ho dugui directament el consorci.

Quant a la minva de control, jo trob que quan un ha de
criticar qualsevol gestió ha de criticar, sigui el Bisbat, sigui el
Govern balear, perquè tots crec que som iguals davant la llei, i
crec que en aquest sentit serà una tasca dels diputats i una tasca
també meva responsabilitzar-me de les accions que faci aquest
consorci, tant si hi ha el Bisbat com si no hi és; i també una
missió dels diputats criticar de manera constructiva quan no ho
facem bé, tant si parlam del Bisbat com si no parlam del Bisbat.
I estic segura, a més, que el Sr. Portella aportarà molt i donarà
llum a aquest consorci.

En relació al tema de la transferència al consells insular,
efectivament ningú no pot escapar del compliment de l'article
39, i serà un compromís que aquest Govern haurà d'assumir
amb aquesta i altres matèries.

Quant al tema d'extingir empreses públiques per ventura no
m'he explicat bé. Jo crec que extingir aquesta empresa pública
és positiu, perquè s'ha pogut trobar una solució que sigui millor
que la que hi havia, un consorci obert a tot tipus de societat
civil, a la Federació d'Esplai i a tots els altres que puguin
intervenir, crec que millora molt més el servei als joves, fa
participar molt més la societat civil que una empresa pública.
En aquest sentit extingir una empresa pública del Govern i
convertir-ho en un consorci que pugui donar més alt nivell de
qualitat als serveis i a la política d'instal•lacions i serveis a la
joventut crec que és positiu, altament positiu haver extingit
aquesta empresa pública. Crec que després hauríem de veure
cada casa i cada moment, però en principi si es pot extingir una
empresa pública i es pot trobar una solució que sigui molt
millor que la que es donava abans, crec que és positiu per al
Govern balear i per al sector de la joventut.

En relació a la qüestió si el que donaríem seria només
qualitatiu o quantitatiu, joc crec que dels dos tipus. Jo he
parlat també d'un tema quantitatiu, però no escapa a ningú
que hi ha un tema qualitatiu a darrera. En el moment en què
hi ha més oferta, més instal•lacions, més qualitat quant a les
instal•lacions i més qualitat quant a l'oferta, i no només és
el Govern el que ho fa, sinó que s'asseu amb la societat
civil, amb la Federació d'Esplai, amb les distintes
associacions o grups que vulguin entrar en aquest consorci,
segur que deu caps pensaran més que un, i segur que el
nivell de qualitat que donarem de serveis d'esplai a la
joventut serà molt més positiu. Per això jo crec que la
millora no és només quantitativa sinó també qualitativa,
però en qualsevol cas haurem de passar l'examen, i també
estarem atents a veure si el Consorci ha estat millor o no. Jo,
com a consellera de Presidència, estic il•lusionada, crec que
és molt positiu, feim feina ara asseguts a un consell
d'administració amb les entitats juvenils, no unilateralment
el Govern, i per tant només per això jo crec que és positiu,
però en qualsevol cas haurem de passar l'examen. Gràcies,
Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Estaràs. Vull agrair-li aquesta
compareixença, i lamentar que quan he anunciat la
compareixença m'he oblidat que venia acompanyada pel
gerent del Consorci d'instal•lacions, Sr. Josep Pizà. Que
quedi al Diari de Sessions aquest acompanyament.

I.1) Proposició no de llei RGE núm. 2203/97, presentada
pel Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
retirada de les monedes amb l'efígie de Felip V.

I esgotat aquest punt, passam al segon punt de l'ordre del
dia, que correspon a la Proposició no de llei  número
2203/97, presentada pel Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a retirada de les monedes amb l'efígie de
Felip V. Té la paraula el diputat Sr. Pons.

EL SR. PONS I PONS:

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors
diputats. És un fet habitual, de dimensió diria jo universal,
que els estats i també les administracions de rang diferent
que puguin fer-ho, a l'hora d'encunyar moneda hi posin
l'efígie del seu rei o reina, o governant màxim, a més
d'altres símbols, especialment els escuts. És una manera de
retre homenatge a la persona que simbolitza al màxim nivell
les institucions i la voluntat popular en el cas que es tracti
de societats democràtiques; o també el culte publicitari de
la personalitat del dictador de torn en el cas que es tract de
règims totalitaris.
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Normalment a l'hora d'encunyar monedes se solen triar els
caps d'estat del moment, sense que hi hagi massa tendència a
fer recuperacions històriques de personatges del passat. Cada
època té unes determinades efígies a les seves monedes, fins al
punt que veient una sèrie històrica de les monedes encunyades
a un estat podríem fer-nos una idea prou exacta de quins han
estat els seus cicles històrics. 

En el cas de les Illes Balears, si col•locàssim en ordre
cronològic totes les monedes que els ciutadans del nostre país
hem fet servir al llarg dels segles, des de les primeres monedes
encunyades pel Regne de Mallorca fins a les actuals del rei
Joan Carles I tendríem un esquema de la nostra història.

Recentment la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre ha
tengut l'ocurrència d'encunyar monedes amb l'efígie de Felip V.
És un rei del passat, de fa més de dos segles. Ja hem dit que és
un fet poc habitual que les monedes siguin dedicades a caps
d'estat de períodes anteriors. Per què, idò, en aquesta ocasió s'ha
volgut recuperar un rei del segle XVIII? Però a més aquest rei
no és un rei qualsevol, i aquí hi ha el problema, que amb
aquesta moneda dedicada a Felip V es vol retre homenatge a un
rei que per a Balears i per a tots els altres països de l'antiga
Corona d'Aragó va ser negatiu, i per tant no mereix cap classe
d'homenatge.

El passat històric, és cert, ha de ser conegut i analitzat en la
seva globalitat, però seria un acte de masoquisme inexplicable
que glorificàssim un rei que va suprimir les nostres lleis i
institucions, i a la nostra llengua i a la nostra cultura, les volgué
fer desaparèixer. La popularitat d'aquest rei a les terres de
llengua catalana sempre ha estat en negatiu. A Xàtiva, ciutat
valenciana que va ser víctima de les seves tropes, i objecte de
saqueig i arrasament, encara conserven el retrat de Felip V amb
el cap per avall. I a les terres de llengua catalana en general
durant molt de temps a l'excusat l'anomenaren en Felip.

Tenint en compte els antecedents, creim lògic considerar
que l'encunyament de monedes amb la cara de Felip V és un
insult al nostre poble i a tots els altres pobles de llengua
catalana. A la Proposició no de llei relacionam totes les
perversitats que Felip V va cometre contra nosaltres. La
primera de totes elles va transformar un regne, el Regne
d'Espanya, que fins aleshores havia tengut una estructura
confederal, amb un rei únic compartit, però amb diferents
nacionalitats històriques que conservaven les seves lleis i les
seves institucions pròpies, a més de les seves llengües i les
seves cultures, el va convertir en un estat centralista,
uniformista i homogeneïtzat, i evidentment sempre tot això a
semblança de les lleis, les institucions i la llengua de Castella.
Aquest rei és el responsable de la promulgació del Decret de
Nova Planta un decret que va representar la supressió de les
institucions polítiques del nostre país i l'inici de tota una
estratègia del poder polític de l'Estat des d'aleshores d'anar
substituint la llengua catalana per la llengua castellana.

Totes aquestes raons ens semblen més que suficients
com per ser motiu per donar suport a la Proposició no de llei
que presentam avui, a la qual demanam al Govern balear
que impulsi totes les iniciatives polítiques que facin falta
perquè es deixin d'encunyar monedes amb l'efígie de Felip
V, i que aquelles monedes que ha estiguin encunyades i
estiguin en circulació siguin retirades. Creim que és un acte
de respecte a la nostra pròpia història, que aquest rei no va
saber respectar. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pons. Altres grups que vulguin intervenir?
Pel Grup Parlamentari Mixt, el Sr. Pascual té la paraula.

EL SR. PASCUAL I RIBOT:

Gràcies, Sr. President. Només vull dir que donarem
suport a aquesta proposició no de llei, i jo crec que
l'exposició feta pel Sr. Pons és bastant suficient. res més,
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pascual. Sr. Portella?

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. El Grup Nacionalista ens presenta
una proposició no de llei que jo qualificaria d'extraordinària,
no és una proposició no de llei normal, i que per tant mereix
també una atenció per part del nostre grup la posició que
prendrà. És una proposició no de llei amb molta càrrega
simbòlica, política, per les seves referències i per
l'explicació que ha donat el portaveu del Grup Nacionalista;
i no puc fer de menys que recordar un període històric més
recent en la nostra història, com va ser la recuperació de la
democràcia a Espanya, i la càrrega simbòlica que tenia
llavors, en aquells primers anys de recuperació democràtica,
llevar de circulació tots els símbols de la dictadura
franquista a Espanya, i també a les Illes Balears. Fins i tot,
encara que sembli anecdòtic, tenc l'experiència d'haver
passat algunes hores al calabós municipal amb altres
companys per anar amb una escala a la catedral de
Ciutadella i amb una martelleta arrabassar aquella inscripció
de "José Antonio Primo de Rivera", que després l'endemà
era refeta immediatament pels serveis municipals, i açò ja
en període d'institucions democràtiques, ja en període
constitucional. I aquesta experiència, que per a nosaltres ens
motivava, aquesta ruptura amb els símbols que nosaltres
refusàvem, i que representaven també una ruptura històrica,
no és una referència tan antiga amb el cas de símbols
franquistes, perquè no hem d'oblidar que fins a l'any passat
a l'Ajuntament d'Alaior no es va poder recuperar el nom de
la plaça, i recuperar una placa de "Generalísimo Franco" a
la plaça principal del poble, que cada vegada que era
destruïda era immediatament reposada per l'ajuntament
democràtic i constitucional de forma immediata. I com a
anècdota, en el magatzem municipal hi havia set o vuit
plaques ja preparades per les que s'anaven a rompre, per no
perdre temps en fer plaques noves.
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Vull dir que aquest combat pels símbols és important. El
que passa és que és cert -i aquest any passat, a proposta
d'Esquerra de Menorca, l'Ajuntament de Sant Lluís va aprovar
baratar el no d"avenida Generalísimo", encara present, per
"avinguda de Sant Lluís". Açò és de l'any passat, no té més
temps- que són símbols que amb el pas del temps, des del 75
fins ara, amb aquests 20 anys, motiven molt manco l'opinió
pública, ja tenen una importància menor.

La proposta que ens fa el Grup Nacionalista, de retirar les
monedes amb l'efígie de Felip V, és una proposta que, si no
vaig errat, el Grup d'Esquerra Unida del País Valencià va fer al
Parlament del País Valencià, i que també s'ha fet a Catalunya
darrerament, i té a veure amb els drets nacionals, lògicament.
Aquestes qüestions, com aquesta proposta i moltes altres,
arriben al Parlament sense que es prefigurin a cap programa
electoral de cap partit, i per tant els grups parlamentaris han
d'interpretar la voluntat del seu electorat, de la seva posició
política, i amb la interpretació d'aquesta voluntat han d'opinar
d'una manera o altra.

Nosaltres no ens volem inhibir en aquest tema, ni molt
manco, i més després del que he dit. Una pregunta que em feia
quan pensava en aquesta proposta, i en altres que encara no
hem vist, és si amb aquestes propostes afavorim la frivolització
d'un tema o no. Perquè la veritat, i jo li he de confessar al Sr.
Damià Pons del Grup Nacionalista, tant dins el Parlament com
a fora els acudits sobre aquesta proposta que m'han arribat han
estat molts. Jo intentava combatre aquests acudits que em feien
arribar sobre aquesta proposta, perquè trobava que no s'han de
frivolitzar aquestes qüestions. Però no sé si ho feim o no ho
feim, perquè d'un costat la relació de personatges oficials,
històrics i populars que han sortit a  monedes, i han sortit a
segells i a altres timbres públics són molts, i en podríem fer una
llista interminable. Però per altra banda també és important
saber qui som com a poble, tenir consciència de poble i dels
fets històrics que com a poble hem viscut.

Nosaltres, des d'Esquerra Unida, no només hem d'estar
d'acord amb aquesta proposició no de llei que presenta el Grup
Nacionalista, atès que la política de Felip V va ser contrària als
drets nacionals del nostre poble, sinó que també hi hem d'afegir
altres qüestions: De Felip V podem dir que va ser precursor del
tractat de Maastricht, i no hi dic frivolitzant, ni molt manco,
però va ser precursor d'aquest tipus de política, va continuar
amb l'explotació de l'imperi de les colònies americanes, va ser
mantenidor de l'absolutisme, va mantenir l'explotació d'aquelles
capes estaments socials en què estava constituïda la societat en
aquell temps. O sia, té una sèrie d'altres components polítics i
socials importants perquè li donem suport, no només els
components nacionals a què ha fet referència el Grup
Nacionalista, i aquests components socials també influeixen
dins Esquerra Unida per prendre posició en aquest tema.

Jo li he de dir que tampoc no es prengui com a anècdota,
com a frivolització, però sí com a comentari que és cert que
a Menorca no varen tenir incidència les repercussions de
Felip V, i que tal vegada una proposta seria canviar l'efígie
de Felip per la de Richard Kane, quan Menorca era
governada per Gran Bretanya, i que Gran Bretanya, un
imperi també en aquell temps, va permetre el manteniment
d'algunes institucions, dels fets culturals, de la llengua, i en
aquest sentit, sense que es prengui com a anècdota, i només
com a comentari aquesta idea.

Tenim un tema més actual damunt la taula: Esquerra
Unida ha presentat una proposició no de llei que es veurà en
el futur, que és l'encunyament d'una moneda nova dedicada
a l'illa de Menorca, i en lloc d'un rei surt un cavall de festes
populars que bota i un monument megalític. Açò és el que
surt a la moneda que ara ha entrat en circulació, de curs
legal. Però justament també hi surt la denominació d'"Islas
Baleares", justament quan el Congrés ha aprovat que
l'oficialitat del nom d'aquesta comunitat és "Illes Balears".
És un altre tema que veurem més endavant, però que també
té molt a veure amb la simbologia.

I després de tot el que he dit, només em falta repetir que
donarem suport a aquesta proposta que ens presenta el Grup
Nacionalista.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Portella. Sr. Crespí, el seu torn.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Gràcies. És evident que aquest no és el lloc adequat per
fer un debat històric, i jo tampoc no som la persona
adequada, perquè és evident que els meus coneixements
d'història són els que haurien de tenir els al•lots
d'ensenyament mitjà i que se'ls dóna. No vol dir que llavors
els tenguin, però se'ls intenta donar.

Jo crec que ens trobam amb una proposició no de llei
que intenta evitar, jo crec que una de les coses que s'han
d'evitar quan s'intenta donar rellevància amb un fet simbòlic
com és una moneda, a un personatge que a un territori té
una connotació negativa. No obstant això, jo crec que la
història és la que és, i la història s'ha d'assumir; i jo crec que
a la proposició no de llei, que li donarem suport,
naturalment, però nosaltres demanaríem que se'n suprimís
un petit paràgraf, el paràgraf final: "la memòria del qual no
pot ser mereixedora de recordança pel nostre poble". Jo en
això discrep, perquè crec que la història sempre és
mereixedora de recordança; si no, recordem allò que a París
figura a un moment significatiu, que diu "perdonam però no
oblidam". Jo crec que precisament pel negatiu convé que
recordem allò que ha passat.
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I quant a Felip V, jo crec que des del nostre punt de vista és
evident que és negatiu, perquè el Decret de Nova Planta va
afectar d'una manera significativa les llibertats i el dret de la
regió mediterrània -Catalunya, València, país balear- d'una
manera molt important. Però jo crec que podríem recordà el que
escrigué Cambó sobre aquest tema, i que recorda que això
comença per un error històric dels nostres pobles a l'hora
d'alinear-se cap a l'altre candidat a la corona d'Espanya. Aquest
no va ser un problema típicament espanyol, va ser un problema
europeu, on uns pretenien que fos un hereu francès, i els altres
un hereu austríac. I nosaltres vàrem ser el camp
d'experimentació.

No obstant això, ja sabem a la història, i ja ho deia Cèsar:
"ai dels vençuts". I nosaltres ens vàrem apuntar al perdedor.
Perquè altres regions espanyoles que també tenien furs, com era
Navarra i com era el País Basc, no els perderen durant Felip V.
Per tant, no va ser una agressió dirigida cap al poble català, sinó
que va ser una agressió dirigida contra els que perderen.
Evidentment nosaltres perdérem, i no podem permetre que se'ns
recordi contínuament que vàrem perdre una cosa fa 400 anys.
Ja està bé!

Per tant, donarem suport a la proposta, perquè creim que és
poc delicat, i a més no té cap sentit ara canviar la figura del rei
Joan Carles, que és el que tenim ara, per un rei històric. Podrien
ser els Reis Catòlics, o Carles I, o Ferran VII, o Carles III; o
com fan altres països, que hi posen Michael Jackson. Ens pareix
inadequat. Per tant, estam molt d'acord, però jo crec que la
història l'hem d'analitzar, i Felip V és ver que va fer algun
desastre, molts; però també va fer alguna cosa bona: Va retallar
els poders de l'Església, dels bisbes, va iniciar els processos
desamortitzadors, va llevar privilegis als nobles. I com que era
un rei Borbó, i era un rei descendent de Lluís XIV, naturalment
que va treballar cap a un estat central, que és el que encara té
avui l'Estat francès. Però això en aquells moments de
consolidació d'una Europa de les grans potències, era el que
passava aquí i passà a Àustria. I no oblidem que Carles deixà
Espanya abandonada perquè va accedir a la Corona d'Àustria.
I per tant, nosaltres vàrem cometre un gran error -i així ho diu
Cambó- alineant-nos amb un personatge que l'únic que feia era
distreure's aquí perquè no tenia segura la Corona d'Àustria,
quan la va tenir segura, li varen importar ben poc els furs dels
catalans. Jo crec que fer una anàlisi històrica, hem de dir les
coses bones i les dolentes que per al nostre país va significar
una guerra important entre dos candidats, no d'aquest país, per
la Corona d'Espanya.

Per tant, jo crec que demanaria al Grup Nacionalista si
podria suprimir aquest paràgraf, que jo entenc que vol dir que
aquesta recordança sigui positiva, però com que recordar pot
ser positiu o negatiu, jo crec que sí, que l'hem de recordar (...),
perquè és un procés que es pot reproduir, és a dir, la història es
pot repetir d'una altra manera. Per tant, ens convé saber que a
vegades som utilitzats, fins i tot com a poble, no només com a
persones, per interessos que no tenen en compte la nostra
realitat. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Crespí. Sra. Ferrer, té la paraula. 

LA SRA. FERRER I BASCUÑANA:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades i senyors
diputats. El Decret de Nova Planta de 1716 és, sense cap
dubte, el fruit d'una imposició com a conseqüència d'un
conflicte, on l'antic Regne de Mallorca es trobava al bàndol
del perdedor. La història dels pobles està plena de fets, des
d'un punt de vista del qual es poden veure com positius o
negatius. Però l'obligació d'una societat madura és la
d'assumir els fets històrics com a tals i, sobretot, intentar
comprendre el context sociopolític del moment quan es
produeixen, al marge de conveniències polítiques del
moment. Així, per exemple, les monedes de l'efígie de
l'anterior cap d'Estat han circulat fins ara mateix i s'han
retirar definitiva més per qüestions tècniques que polítiques.

La historiografia moderna considera la conquista
catalana de Mallorca com una colonització que (...) a la
formació social mallorquina del moment i instaurarà també
un ordre nou i, el que és més greu, eliminarà el passat
musulmà amb un assalt violent, ràpid i decisiu i amb una
dura repressió social i religiosa sobre els qui restaren.
També s'ha de comprendre tot això dins l'àmbit polític del
moment i de les necessitats de la monarquia. El caire
uniformitzador dels diferents decrets que es promulgaren
durant els primers anys del segle XVIII liquiden la
personalitat històrica i institucional dels territoris com el
Regne de Mallorca, però no és menys cert que afecta
pràcticament a tots els indrets de la monarquia hispànica,
perquè si bé s'aplica el model castellà a algunes institucions,
el cas dels corregidors, se suggereixen de noves a nivell de
tot l'Estat, com la Intendència de Rendes, basada no en un
model castellà sinó francés, és el model que inspira les
reformes dins la correct política centralitzadora que es
registra a les monarquies absolutistes al continent europeu
del segle XVIII.

Pel que fa a la llengua, és veritat que el Decret de Nova
Planta implicà la utilització del castellà dins l'àmbit
administratiu, però també és cert que la llengua castellana
ja hi era present a la documentació referida a Mallorca des
de Ferran eL Catòlic. D'altra banda, si ens referim al regnat
de Felip V, l'estudi comparat de la documentació oficial
abans i després del Decret de Nova Planta, reflexa que la
introducció del castellà no va, en aquests moments, en
detriment del català, sinó del llatí, llengua utilitzada per
l'administració i els tribunals fins aquell moment. Durant el
govern de Felip V, el català s'utilitzà dins els mateixos
àmbits que el segle XVII. És ja dins l'època de Carles III
quan es produeixen retrocessos apreciables. No obstant
això, el nostre grup s'abstendrà en aquesta proposició no de
llei que presenta el Grup Parlamentari Nacionalista-PSM.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Ferrer. Sr. Pons, té la paraula.

EL SR. PONS I PONS:

Gràcies, Sr. President. La primera cosa, a suggeriment del
Sr. Pascual, per ventura, hi hauria la possibilitat de resoldre el
petit problema que tenia el Sr. Crespí que ha manifestat
proposant la supressió d'aquesta frase final, substituint la
paraula "recordança" per "lloança", que és...

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

És una proposta del Sr. Pascual que jo li agraesc.

EL SR. PONS I PONS:

Si sembla bé, president, podríem substituir "recordança" per
"lloança".

Evidentment, no m'interessa ara entrar en un debat sobre les
possibles lectures del passat històric que aquí han anat sorgint,
molt manco encara amb tota una sèrie d'opinions sobre els fets
lingüístics del passat que ha expressat la Sra. Ferrer. Crec que
és evident que una proposició no de llei d'aquestes
característiques, que fa referència a un fet concret i a un
personatge concret, ja ho reconec d'entrada, fa una certa
simplificació del passat i del personatge del passat, sempre tot
és més complex. Ara bé, de la mateixa manera que jo imagín
que ningú acceptaria que un dictador que hagués atemptat
contra les llibertats individuals, d'aquí a 40 anys, Primo de
Rivera es convertís en una medalla que circulés legalment per
tot l'Estat, jo crec que també s'ha de posar en els mateixos
paràmetres un personatge, -que jo no qualificaré de dictador
perquè seria una extrapolació històrica-, que també va atemptar
contra els drets col•lectius de les diverses nacions de la Corona
espanyola en aquell moment.

D'altra banda, ha sortit, tant a la intervenció del Sr. Portella
com a la del Sr. Crespí, la idea que la història s'ha d'assumir. Jo
ho he dit abans, la història s'ha d'assumir en la seva globalitat,
convé conèixer els moments positius i els moments negatius,
perquè, evidentment, només del coneixement global del passat
en podrem treure les lliçons adients per al futur.

Una idea que voldria comentar, i ja acabaré, és la idea que
nosaltres vàrem cometre l'error d' alinear-nos o d' aliar-nos amb
els perdedors. Jo voldria recordar que si els països de la Corona
d'Aragó es varen aliar amb els perdedors no va ser perquè
tirassin una moneda a l'aire i decidissin amb quin dels dos
bàndols s'havien de col•locar, sinó perquè sabien que un rei
d'ascendència francesa de la dinastia dels Borbó, que havia duit
a terme una centralització i una uniformització de la Corona
francesa, probablement, ja insinuava una línia política semblant
aplicable a la Corona espanyola. En canvi, el membre de la
família austríaca, que formava part d'una corona que tenia
vocació i configuració confederal, probablement, donava més
garanties que la Corona espanyola que sorgís de la guerra de
Successió mantendria la seva configuració confederal. Però,
repetesc, aquí no es tracta de fer debats històrics, perquè com
tot el que jo puc afirmar i el que puguin afirmar els altres, en la
mesura que no està suficientment matisat, no és del tot veritat
mai, però jo diria que, a grans trets, això anava per aquí.

D'altra banda, el Sr. Portella ha dit una cosa amb la qual
estic totalment d'acord: Felip V mai no va ser rei dels
menorquins. Jo, com ell, realment m'hauria estimat més
tenir com a governador Richard Kane que Felip V de rei en
el primer tram del segle XVIII, però, malauradament, els
mallorquins, en aquest cas, varen dur més mala sort que els
menorquins, i els eivissencs també varen dur més mala sort
que els menorquins.

Simplement això, per acabar, repetesc, reiterar la
proposta de substituir "recordança" per "lloança" i presentar
la proposició no de llei amb els termes com està presentada.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pons. Jo crec que estam en condicions de
passar directament a votació, fent aquesta observació: el
mot "recordança" quedarà substituït per "lloança". Passam
a la votació.

Vots a favor de la proposició no de llei?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

Sr. President, el resultat de la votació ha estat vots a
favor, 8; en contra, cap; abstencions, 8.

EL SR. PRESIDENT:

En conseqüència, queda aprovada la proposició no de
llei 2203 del Grup Parlamentari Nacionalista. Esgotat l'ordre
del dia, conclou aquesta sessió, gràcies a tots.
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