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EL SR. PRESIDENT:

Bones tardes a tots. Començam aquesta sessió de la
Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals. En primer lloc
demanarem si hi ha substitucions. Sí, Sr. Casasnovas?

EL SR. CASASNOVAS I COLL:

Sí, Sr. President. Avel•lí Casasnovas substitueix Carlota
Alberola.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Portella.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Josep Portella substitueix Eberhard Grosske Fiol, em
sembla. Tenim un embull...

EL SR. PRESIDENT:

No. Vostè és titular, Sr. Portella.

EL SR. PORTELLA I COLL:

És que he vist a la llista de fora que hi havia n'Eberhard
encara.

EL SR. PRESIDENT:

Vostè, segons consta aquí, és titular de la comissió, per tant
no substitueix ningú.

EL SR. MARÍ I SERRA:

Joan Marí substitueix Vicent Tur.

I.1) Proposició no de llei RGE núm. 4150/97, presentada pel
Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
compareixença dels càrrecs públics de rellevància en el
Parlament abans de la presa de possessió.

EL SR. PRESIDENT:

Aquesta sessió d'avui horabaixa té un únic punt de l'ordre
del dia, que correspon a proposicions no de llei. Veurem en
primer lloc la número 4150, presentada pel Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, relativa a compareixença dels càrrecs
públics de rellevància en el Parlament abans de la presa de
possessió. Té la paraula per fer-ne la defensa el diputat Sr.
Orfila.

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President. El títol de la proposició no de llei
és absolutament clarificador respecte del seu contingut.
Després del debat de política general sobre l'estat de la
nació, al juny d'enguany, es va aprovar al Congrés dels
Diputats una proposta de resolució presentada pel Grup
Català, Convergència i Unió, per la qual s'instava el Govern
de l'Estat a presentar a les Corts Generals abans que
finalitzés l'any un  projecte de llei que establís
l'obligatorietat per a determinats alts càrrecs públics de
rellevància, directors generals, directors de diferents
empreses públiques.., càrrecs de rellevància, de sotmetre's
abans de la seva presa de possessió a una compareixença
davant una comissió parlamentària del Congrés dels
Diputats. 

La proposta es va aprovar, i es va aprovar per unanimitat
de tots els grups, si no ho tenim mal entès, i es basava la
seva defensa en la necessitat d'incrementar els controls
parlamentaris sobre els nomenaments dels alts càrrecs, i
també des del punt de partida que era convenient que
aquests siguin coneguts des del punt de vista polític pel
Parlament abans de prendre possessió, donant oportunitat en
aquest sentit al legislatiu, òbviament ha de dur tasques de
control del Govern, d'expressar el desacord amb determinats
nomenaments, si és que tractava de persones que abans han
tengut alguna rellevància i són coneguts per actituds, per
exemple, poc d'acord amb la responsabilitat que han
d'assumir, i així es va posar l'èmfasi (...), perquè es tractava
de sortir al pas de determinades situacions.

Nosaltres, que sempre hem estat partidaris del màxim
possible de transparència i que el Parlament jugui un paper
importantíssim en les tasques de seguiment, fiscalització i
control de l'Executiu, vàrem pensar que era prou interessant
que per raons de coherència el Parlament de les Illes Balears
tractés, i aprovés si n'era el cas, una proposta semblant a
aquesta que, hem de dir, no s'hi va donar respecte a ella
intents de correcció per part de cap altre grup. Hem entès
que la nostra actitud també seria d'entendre aquesta proposta
com una mesura per promoure la regeneració democràtica,
la recuperació de la credibilitat de les institucions
parlamentàries, i l'adopció de polítiques cada vegada més
transparents dins la vida pública.

Nosaltres entenem que per coherència, si el Congrés dels
Diputats va aprovar una proposta d'aquestes
característiques, el Parlament de les Illes Balears hauria
d'aprovar-la també en els mateixos termes i, per descomptat,
amb la mateixa unanimitat, i és per açò que la nostra
proposta diu exactament que el Parlament insta el Govern
per tal que abans de finalitzar l'any 1997 -aquí si volen
podem discutir el termini, que tal vegada resultaria un poc
just- presenti davant el Parlament un projecte de llei en el
qual s'estableixi l'obligació per a determinats càrrecs públics
de rellevància de sotmetre's amb caràcter previ a la seva
presa de possessió a una compareixença a davant una
comissió parlamentària, la qual haurà d'analitzar la
trajectòria del càrrec públic i conèixer aquells fets que
puguin ser d'interès, atenent les responsabilitats públiques
que haurà d'assumir. Gràcies, Sr. President.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Orfila. Grups que vulguin intervenir? Pel Grup
Parlamentari Mixt, Sr. Pascual té la paraula.

EL SR. PASCUAL I RIBOT:

Gràcies, Sr. President. Sense dubte que entenem la bona
voluntat d'aquesta iniciativa, però el nostre grup no li donarà
suport, perquè entenem que amb aquestes compareixences
podrien acabar amb uns judicis diríem sumaríssims. Per tant,
crec que no és la tasca d'aquest parlament, i que els alts càrrecs
són en la majoria dels casos de confiança, i per tant no li podem
donar suport. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pascual. Pel Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida el Sr. Portella té la paraula.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. Nosaltres sí que li donarem suport,
com no podia ser de menys. Quan vàrem llegir aquesta
proposició no de llei, que insta a presentar una llei, vàrem tenir
la primera imatge del que passa amb la política nord-americana
quan els alts càrrecs són objecte d'examen minuciós, detallat,
"filiprimat" de la seva vida abans d'accedir a un lloc de tanta
responsabilitat pública. El Grup Nacionalista l'ha presentada no
fent ús comparatiu del que es fa als Estats Units, sinó fent ús de
la comparació amb el que es va aprovar al Congrés dels
Diputats, que és més pròxim, i que a més a més implica tots els
grups que també som en aquesta Cambra, i altres grups que no
són a aquesta Cambra, implica tenir per coherència la mateixa
posició.

S'ha dit sempre que una de les labors parlamentàries, la
principal tal vegada, és la del control del Govern, i els alts
càrrecs formen part del Govern a la nostra manera d'entendre,
i lògicament una actuació d'aquest tipus sempre beneficiarà la
labor de control que nosaltres, com a membres del poder
legislatiu, parlamentari, hem d'intentar sempre defensar davant
el poder executiu. Creim que en coherència amb la labor que
feim aquí hem de donar suport a aquesta proposat, i molt més
quan els períodes parlamentaris ja saben vostè que són cada dos
mesos, i després silencis de quatre a sis mesos, i que durant
aquests quatre o sis mesos en què no hi ha labor parlamentària
es pot donar el cas d'altes i baixes d'alts càrrecs a un mateix
llocs sense que només se n'assabenti el BOCAIB. En aquest
sentit, nosaltres creim que és important posar en marxa aquesta
idea que el Grup Nacionalista ha tingut, i per açò li donarem
suport.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Portella. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula el seu portaveu, Sr. Francesc Triay.

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Aquesta és una iniciativa que realment no forma part de les
nostres tradicions democràtiques, examinar els càrrecs de
nominació de l'Executiu, però si el Congrés dels Diputats ha
obert una via d'experiència en aquest sentit i a més a
iniciativa de Convergència i Unió, partit governant des de
fa anys a Catalunya, i per tant esperant que el Govern
d'Espanya compleixi aquesta resolució parlamentària, i es
pugui conèixer com s'aplica aquesta voluntat de control de
càrrecs nominats pel Consell de Ministres, o en el cas d'aquí
de rellevància, que no sabem exactament quin és el nivell de
rellevància, però suposam que es refereix a càrrecs
nomenats pel Consell de Govern, doncs a nosaltres ens
sembla que, tenint en compte que aquesta proposició no de
llei l'únic que fa és demanar al Govern que ho reguli, que
per tant ho introdueixi, que ho detalli, nosaltres ho veim bé,
especialment si va lligat a aquesta experiència que posi en
marxa el Congrés de Diputats i el Govern d'Espanya.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. FERRANDO I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President, senyores diputades i senyors
diputats. De la proposició no de llei que ens presenta el
Grup Parlamentari Nacionalista m'agradaria destacar tres
punts, no només de l'exposició escrita sinó també de
l'exposició que ens ha assenyalat el diputat que l'ha
defensada: Primera, que la proposta en sí presentar una llei
per tal d'obligar determinats alts càrrecs públics de
rellevància que se sotmetin amb caràcter previ a la seva
presa de possessió a una compareixença davant una
comissió parlamentària. El segon punt seria el fet que es diu
que aquesta proposta ve en base a la necessitat
d'incrementar els controls parlamentaris; i en tercer lloc
seria que es diu que aquesta proposta, ja que va ser
aprovada pel Congrés, el que és bo pel Congrés de Diputats
i pel Govern de l'Estat és bo també pels parlaments
autonòmics i pels governs autonòmics.

Respecte del primer punt crec, i aquí ja ho han
mencionat, que seria una còpia del sistema americà. Es
tracta de traslladar aquí una còpia un poc del nomenament
de determinats alts càrrecs a Estats Units, però crec que no
és del tot adequada, perquè crec, si no vaig equivocada,
tampoc no som molt coneixedora del sistema americà, però
pareix que sí, que als Estats Units existeix aquesta doble
intervenció, o la necessitat d'una doble confiança per part de
l'Executiu al Senat, però es produeix en aquells càrrecs on
hi ha una duplicitat de competències, llavors aquestes
institucions que tenen competències són les que l'alt càrrec
s'ha de sotmetre a aquestes dues competències. Per tant hi
hauria una duplicitat de competències, i per tant s'han de
sotmetre a la confiança d'aquestes dobles institucions, la
qual cosa no és el cas de la nostra administració. Si no tenc
mal entès, la majoria dels càrrecs de les administracions
públiques són càrrecs de confiança, de lliure designació, i
només sotmesos a la confiança de l'administració, i baix la
responsabilitat de l'administració que el nomena.
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Quant al control parlamentari, tenim els nostres dubtes,
perquè realment es controla la persona que ja està actuant, quan
una persona va executant, llavors es controla l'acció de govern,
es controla a mesura que va actuant. Però què controlarem a
una persona que encara no està nomenada? Jo quasi més que un
control parlamentari, aquí s'ha parlat d'un judici sumarial, jo no
sé si un judici sumarial, però tal vegada el sotmetríem a un
examen per veure si a aquella persona li podem donar un
certificat d'idoneïtat en el càrrec, i tal vegada el sotmetríem a un
primer grau, i per la meva poca experiència parlamentaria que
duc, em fa l'efecte que realment per part de l'oposició no
aprovaria aquest examen ni se li donaria aquest certificat
d'idoneïtat.

Quant al tercer punt, que el que és bo per al Congrés dels
Diputats és bo també per al Parlament, llavors hauríem d'arribar
també per la mateixa regla de tres que per ventura seria bo per
als consells insulars i també seria bo per als ajuntaments.
Perquè si es tracta de transparència i de control hauríem
d'arribar a la mateixa conclusió que els alts càrrecs, o els
assessors, ara crec que els diuen directors polítics, dels consells
insulars o els assessors nomenats pels ajuntaments les haurien
de sotmetre al mateix control per part de les comissions
d'informació. Per altra part l'administració de l'Estat no és la
mateixa que l'administració autonòmica. El control dels càrrecs
que es nomena tal vegada siguin de més (...), igual que no és el
mateix que un ajuntament. Per tot això no li donaríem suport.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Ferrando. Torn de rèplica, Sr. Orfila, té la
paraula.

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President. Es veu molt bé que en aquest
parlament no hi ha un grup semblant en la seva capacitat de
decisió com és Convergència i Unió, el Grup Català al Congrés
dels Diputats, perquè allà va fer imposar d'alguna manera, amb
el seu pes, l'aprovació d'aquesta proposta, que havia estat
defensada pel grup de Convergència des de feia molta estona.
S'havia presentat a través de diferents propostes, proposicions
no de llei, fins i tot amb una proposició de llei en el seu
moment, i finalment amb una proposta de resolució que, dins
el pacte que els grups parlamentaris en el Congrés varen fer
perquè se n'aprovessin determinades, aquesta va resultar
aprovada per la unanimitat del Congrés, perquè tots els grups
varen entendre que aprovar una proposta com aquesta, que
deixa d'una banda -com deia molt bé el Sr Triay- la porta oberta
que sigui el Govern, de la Comunitat Autònoma, en el cas del
Congrés dels Diputats el Govern de l'Estat, qui elaborés una
proposta que després seria debatuda, evidentment, en forma de
proposta de llei en el Congrés, i en el nostre cas en aquesta
cambra, perquè discernir, per aclarir quin és el nivell dels alts
càrrecs que haurien de comparèixer, i en qualsevol cas com es
produirien aquestes compareixences. El seu objectiu està
absolutament clar, jo crec que hi he incidit en la primera
intervenció, és evident que no és per copiar ni per intentar
imposar aquí cap fórmula que apliqui el sistema americà, sinó
que té simplement l'objectiu d'incrementar la transparència i els
mecanismes de control parlamentari de les actuacions de
l'executiu.

Tots els diputats seguim de forma constant el BOCAIB
i veim com està ple d'acords del Govern, de consellers que
deleguen competències, deleguen funcions que són pròpies
amb les dels directors generals, alts càrrecs de les seves
conselleries, que vam prenent una rellevància cada vegada
major. Per tant aquest examen previ, si és que no li agrada
a la representant del Grup Popular aquesta fórmula, aquesta
coneixença prèvia, que és el contingut de la nostra proposta,
o està expressat a l'exposició de motius, entenem nosaltres
que resultaria positiu.

Allò que està clar, Sra. Ferrando, és que la comparació
entre l'administració autonòmica i la d'un ajuntament, en
canvi sí que, per semblança, és una comparació
perfectament possible amb la de l'administració de l'Estat.
Les Corts Generals han entès que això havia de ser així; han
instat el Govern a presentar enguany -els han donat 6
mesos- a presentar aquesta proposta de llei. Així es farà. Jo
li puc assegurar que el meu grup -ja que no aquest diputat
que els parla, que li queden prou pocs dies com per no
poder-se comprometre a presentar res- quan el Govern de
l'Estat hagi presentat una proposta de llei en el Congrés en
aquest sentit, presentarà també -si els sembla bé, entenc que
sí- una proposta adaptada a la nostra circumstància en el
mateix sentit, si és que vostès avui no donen suport a
aquesta proposició no de llei.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Orfila...

EL SR. ORFILA I PONS:

Perdó, Sr. President. Vull agrair, per descomptat, als
grups que han manifestat el suport a la nostra iniciativa.
Gràcies.

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. Orfila. Vol contrareplicar? Sí, Sr. Pascual,
en primer lloc, té un torn de contrarèplica.
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EL SR. PASCUAL I RIBOT:

Gràcies, Sr. President. Vull dir que no estic aquí per
Convergència i Unió, lògicament, sinó que hi estic per Unió
Mallorquina, i que he dit inicialment que podíem entendre la
bona fe de la iniciativa, però aquí tampoc no és el Congrés dels
Diputats, aquí ens coneixem quasi tots, i jo estic convençut que
la majoria dels alts càrrecs no crec que sortissin molt ben vestits
després de passar per davant tots nosaltres...

(Rialles)

...d'un costat i altre. Per tant, crec que no cal i que (...). però
no em sembla en aquest moment necessari en aquesta
comunitat. Per tant, he manifestat que no donaria suport a la
iniciativa.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pascual. El seu torn de contrarèplica, Sra.
Ferrando.

LA SRA. FERRANDO I BARCELÓ:

Gràcies. Sr. President. Molt breument: Per ventura nosaltres
no estam tancats; tal vegada si veim com funciona a nivell
estatal i dóna bon resultat, per ventura tal vegada també seria
bo mirar-ho, i per ventura li donaríem suport si veim a veure si
allà funciona, en vista que no és una pràctica molt normal al
nostre sistema constitucional.

En segon lloc, és cert que no es pot comparar l'administració
de l'ajuntament amb l'administració autonòmica, que tal vegada
tendria més raó de ser comparar-la amb l'administració de
l'Estat. Però si vostè em parla de transparència parlamentària i
de regeneració política, això crec que és aplicable a totes les
institucions, sigui de la manera que sigui. Per tant, també seria
aplicable als ajuntaments i als consells insulars.

I en darrer terme, per acabar aquesta qüestió, vull dir-li que
vostè sap que quan no es governa amb majoria absoluta moltes
vegades s'han de consensuar moltes coses, i moltes vegades
renunciar a coses programàtiques que des d'un moment un
partit polític havia establert al seu programa. Per tant, la
comparació que nosaltres facem aquí el mateix que allà crec
que tampoc no és aplicable. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Ferrando. Acabat el debat, passarem a la
votació.

Vots a favor de la proposició?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

Sí, Sr. President. El resultat de la votació ha estat: Vots a
favor, 7; vots en contra, 10; abstencions, cap.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada, idò, en conseqüència la proposició 4150.

I.2) Proposició no de llei RGE núm. 4793/97, presentada
pel Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a cessió
de la finca es Torretó al Consell Insular de Menorca.

I passam a la proposició no de llei 4793, presentada
també pel Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
cessió de la finca es Torretó al Consell Insular de Menorca.
Té la paraula el diputat Sr. Orfila.

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President. Esperem que aquesta proposició
no de llei tengui més sort que l'anterior. A la segona
legislatura el Govern de les Illes Balears, a instàncies -
deixem-ho així- d'un conegut i tristament famós diputat, que
va tenir la clau un moment determinat de la governabilitat
d'aquesta comunitat autònoma, va adquirir la finca d'es
Torretó, a l'illa de Menorca, una adquisició que es va fer
sense fer cas als advertiments que jo crec que des de tots els
grups de l'oposició, i qualque diputat del PP varen fer al
Govern sobre com podria arribar a ser de perniciós, complex
o problemàtic aquesta compra.

El fet és que es va comprar, es va comprar una finca
molt concreta. A Menorca quan es va decidir aquesta
compra, jo record uns comentaris de ràdio que es varen fer,
i un comentarista deia "aquesta finca està ubicada on Crist
va perdre l'espardenya, i no la va anar cercar, va continuar
anant peu descalç", per mostrar que estava situada a un lloc
realment enfora dels llocs on normalment s'hi habita, a l'illa
de Menorca, i s'hi duen determinades activitats. Mai per part
de qui va adquirir aquesta finca i qui va instar a la seva
compra va quedar clar l'objectiu pel qual es comprava. Era
evident que no era aquest objectiu que hem reclamat des de
tots els grups de l'oposició, i alguna vegada institucions
també de les illes menors, d'adquirir patrimoni en sòl rústic
o forestal en aquelles illes, atès el dèficit crònic, o
permanent, o perpetu, d'aquesta propietat pública per part
del Govern de la Comunitat Autònoma que sí, per diferents
circumstàncies, n'ha anat adquirint a l'illa de Mallorca. No
era aquesta la circumstància ni era aquest l'objectiu de la
compra, sinó que era un altre, i no hi entrarem perquè ja ho
hem discutit prou vegades, però el fet és  que es va comprar
aquesta.
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La seva utilització mai no ha estat definida, i per tant mai no
s'ha utilitzat. I quan s'ha intentat utilitzar ha tingut una
rendibilitat tan minsa, que pràcticament no ha servit per res.
Nosaltres entenem que si aquesta finca passés a ser propietat
del Consell Insular de Menorca, possiblement aquest, com a
administració més apropada a la realitat menorquina, podria
entrar en cercar-li utilitats més clares, encara que evidentment
no seria una utilitat des d'explotació pròpia com a Consell
Insular, sinó a través de la cessió a altres entitats, com podrien
ser -jo què sé- entitats juvenils, grups de defensa de la natura,
o semblants. Només des d'aquesta perspectiva creim que podria
tenir utilitats, però sí que se'n podria tenir alguna. D'altra banda
s'ha de dir que la finca no està en una situació com perquè
s'utilitzi de forma immediata sense que se la restauri d'alguna
manera, i se li doni, sense que es faci possible la seva
utilització.

Aquesta proposició no de llei es va presentar a partir d'un
debat que es va produir en el Consell Insular de Menorca, el Sr.
Pax crec que avui no és present a aquesta comissió, però ho
recordaria perfectament, parlant precisament d'actuacions que
el Consell Insular pensava promoure a alguna finca propietat
d'aquella institució, una finca a Binillobet, petita, esquifida, on
difícilment es podran dur a terme aquestes activitats, però és
l'única finca que és propietat del Consell Insular de Menorca en
aquest moment. En canvi la possibilitat que dóna la utilització
com aquesta per dur-hi a terme activitats, escoles de natura...,
de determinats circuits lligats al coneixement, i per tant a
l'estima de la natura, serien molt més adients, es podrien dur a
terme de forma molt millor si el Consell Insular comptés com
a propietat aquesta finca.

És per açò que presentam aquesta proposició no de llei, que
és molt simple, es tracta únicament que el Parlament insti el
Govern a cedir la propietat de la finca en qüestió al Consell
Insular de Menorca, amb el compromís que a més a més dotarà
en els pressuposts de l'any 1998 una quantitat com a per a dur
a terme la restauració o l'adequació de la finca perquè pugui ser
utilitzada de forma immediata. I jo els puc assegurar que si açò
s'aprovés i el Govern dugués a terme aquesta instància que el
Parlament li fa, en poc temps, en un any, els companys del meu
grup que quedin al Parlament podrien reconèixer dins aquesta
comissió que segur que s'ha rendibilitzat moltíssim més la
utilització d'una propietat pública a una illa on les propietats
públiques són pràcticament inexistents. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Orfila. Grups que volen intervenir? Pel Grup
Parlamentari Mixt el Sr. Pascual té la paraula.

EL SR. PASCUAL I RIBOT:

Sí, aquesta vegada sí, Sr. Orfila, perquè entenem que s'ha de
donar suport a aquesta iniciativa, ja que els consells,
lògicament, estan molt més a prop dels ciutadans que no el
Govern, i en aquest cas coneix molt millor les necessitats, i fins
i tot se li pot donar un ús que segur que serà profitós per tots,
Per tant, sí li donarem suport a la proposta.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pascual. Sr. Portella, pel Grup d'Esquerra
Unida, té la paraula.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. Nosaltres també donarem suport
a la proposició que ha defensat el Sr. Ramon Orfila, que
també en aquesta defensa ens ha recordat que d'aquí a un
temps se'n va del Parlament. A cada proposició així ens ho
recorda.

Jo no sé si és es Torretó o és es Torrentó, perquè em
sembla que aquesta iniciativa serà com un torrentó, que se
n'anirà cap per avall, no?

Em sembla que vostè es referia al Sr. Carles Ricci, quan
deia a instàncies d'un diputat, era al Sr. Carles Ricci que es
referia. Tots recordam, encara que no fóssim presents al
Parlament, les circumstàncies en què es va adquirir aquesta
finca; i si no ho recordam, també vostè periòdicament, Sr.
Orfila, ens ho recorda, i no es preocupi, que quedarà
memòria escrita i no escrita d'aquesta qüestió pels segles
dels segles, perquè són coses que difícilment s'obliden,
actuacions d'aquest tipus.

Vostè parla de l'oportunitat de l'adquisició per criticar-
ho, l'objectiu de la compra és un objectiu que mai no va
estar clar, ni hi està ara, anys després, perquè no sé
actualment quina ocupació se'n fa. Les darreres notícies que
tenia era que ho tenien un grup de cavallers, de gent que va
del cavall, que s'aturaven allà i tenien uns petits estables,
però em sembla que açò ja fa estona que s'ha acabat, i que
està abandonat. Per tant l'ús actual també és zero. Vostè diu
amb aquesta proposició, que sigui cedit per part del Govern
balear al Consell Insular de Menorca. El que passa és que,
tenint en compte la majoria del Consell Insular de Menorca
en aquests moments, jo no sé si el Consell Insular de
Menorca té massa interès per acceptar aquesta donació. Fos
una altra majoria, li assegur que sí, que potser hi hauria un
interès, però em sembla que l'interès s'ha de sospitar quin
sigui per a futurs usos, i ateses les característiques d'es
Torretó i el lloc on està ubicat, usos possibles serien els
d'exploradors, descobridors, turisme d'aventura i de risc, per
anar a fer reportatges de National Geographic, qüestions
d'aquest tipus estarien bé, perquè són les més indicades.



ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS /  Núm. 33 / 22 d'octubre del 1997 487

Encara que facem un poc d'acudit de tot aquest tema, i hi
fiquem enginy, és un tema més seriós, perquè és una despesa
pública, una inversió pública, uns milions a un lloc on no ha
tingut cap rendiment. I açò en una illa com la nostra que, com
vostè sap i saben tots els diputats i diputades, està molt
mancada de llocs d'acampada, de llocs d'estada, de llocs on els
joves puguin fer les seves activitats de temps lliure, joves i
majors també, lògicament. Açò també ho podríem connectar
amb el que es fa quant a gestió d'instal•lacions juvenils a
Menorca, que es va fer un acord, que nosaltres vàrem criticar,
com a general de gestió d'instal•lacions juvenils, vàrem criticar
en general, però fins i tot a Menorca és més criticable, perquè
era un acord que potser per Mallorca tenia un sentit, però que
per Menorca no en tenia tant. I també situat dins aquesta
qüestió d'instal•lacions juvenils, la d'es Torretó s'ha de veure
amb el mateix sentit, que seria millor que fos gestionat pel
Consell Insular de Menorca, segur que hi trobarien més
aprofitament, i podria (...) aquest edifici, bastant abandonat i en
unes condicions no massa bones a una situació geogràfica i
d'accés també difícil.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Portella. Pel Grup Parlamentari Socialista el Sr.
Tejero té la paraula.

EL SR. TEJERO I ISLA:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. En
aquest cas entenem que el certificat d'idoneïtat que abans
s'esgrimia per a l'anterior proposició no de llei, no li podem
donar a aquesta adquisició. En qualsevol cas, tots sabem que no
va ser la més idònia. S'ha dit veladament, en segon terme s'ha
dit el nom, i a mi m'agradaria afegir que aquest senyor va ser un
trànsfuga d'aquest parlament -encara que no hi sigui, val la pena
recordar-ho-, un trànsfuga que a més a més va denunciar
determinats membres de la Mesa d'aquest parlament.
Independentment de la seva resolució, jo crec que cadascú ha
de ser al seu lloc, en aquest cas sí que és evident,
independentment de les valoracions personals que cadascú
tengui, que una finca amb el doble de metres quadrats
confrontant amb aquesta, va costar una tercera part d'aquesta.
No està demostrat, ningú no ha pogut demostrar que aquestes
dues finques només per confrontar tenien una capacitat tres
vegades major una que l'altra, no per qüestions costaneres, per
utilització i altres. És a dir, que va ser clarament sospitosa, i
encara ho és, qualsevol persona que tingui una mica de sentit
comú ho hauria de dir, aquesta adquisició.

Una vegada feta aquesta adquisició, quatre anys enrere
d'ara, en 1993, el Grup Parlamentari Socialista va demanar una
compareixença en aquell moment a la consellera responsable,
que era l'Hble. Sra. Catalina Cirer, relativa a aquesta qüestió, i
record que aquest diputat, que va fer l'esmena i que
invariablement a cada pressupost ha demanat per part del Grup
Parlamentari Socialista inversions en aquesta finca. No sé si ho
va fer per primera vegada, però en tot cas ho reprenc, que la
utilització que es feia i que es podia fer d'aquesta finca no era
d'acampada, que podria ser, sinó que era més pròpia d'unitats
d'elit, de tipus supervivència, els Geos, les unitats antiterroristes
rurals, la brigada paracaigudista, fins i tot els caballeros
legionarios en lloc dels cavalls, que sembla ser que és la darrera
utilització. És a dir, les instal•lacions reals estan en aquests
moments. Hi va haver un període de temps molt breu que va
intentar ser utilitzada per gent relacionada amb els grups
juvenils i totes els intents varen ser vans pel fet que no hi havia
grup electrogen, no hi ha possibilitat d'aconseguir aigua, és a
dir, que l'única manera és fer supervivència per allà i intentar
sobreviure, a pesar de tot.

No estaria malament. Entenem que sí que seria -a part de
bromes, que no crec que siguin bromes quan s'han invertit
molts de doblers públics- recentment, l'any passat es va
promoure, per primera vegada, la xarxa d'instal•lacions
juvenils que, en concret, a Menorca només en tenim dues,
que són la Torre de Son Ganxo i el campament de
Biniparratx. Probablement, com s'ha dit anteriorment, hi ha
una mancança, a l'illa de Menorca, d'instal•lacions juvenils,
d'instal•lacions de lleure, d'instal•lacions a l'aire lliure que
probablement sense massa esforç, sense massa inversió, tot
sigui dit que en dues compareixences que jo record ara
mateix, quan depenia de la Conselleria adjunta a
Presidència, en primer lloc, i en segon lloc a la Direcció
General de Joventut, van dir que havien fet inversions;
probablement a rel de determinades iniciatives
parlamentàries es va transferir a la Conselleria
d'Agricultura, i encara record que la darrera vegada que es
va parlar de la finca d'es Torretó van dir que havien invertit
en sembrar uns pinets, uns arbrets per -no ho sé- supòs que
per als GEO quan vagin cap allà. És a dir, sí que entenem
que hi ha una quantitat de metres quadrats suficients perquè,
sense massa inversions, gran part de la ciutadania de
Menorca pogués gaudir d'ella. No els hauríem de tenir, però
tenim certs dubtes de la voluntat de fer funcionar aquesta
instal•lació en cas que fos transferida al Consell Insular de
Menorca, encara que nosaltres ajudaríem a l'equip o al grup
de govern que hi ha ara mateix si realment estiguessin
disposats a fer-la funcionar.

Sí que és un..., quan darrerament -i per acabar- es parla
que la Comunitat Autònoma invertirà a la costa sud de
Ciutadella, sembla que vol invertir diners en patrimoni
públic, sí que caldria, potser, que, a més a més d'invertir
aquests diners a l'àrea de Ciutadella, aquesta finca, en la
qual ja es van invertir uns doblers i la rendibilitat de la qual,
fins ara, és més que dubtosa, es pogués fer una mica,
només; no seria costós i, en tot cas, no crec que hi hagués
problema perquè dóna la impressió que el Govern de la
Comunitat Autònoma se la voldria treure del damunt. Jo
crec que és un problema més que alguna cosa positiva per
al Govern.

En qualsevol cas, el Grup Parlamentari Socialista votarà
a favor d'aquesta cessió. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Tejero. Pel Grup Parlamentari Popular la
Sra. Ferrer té la paraula.
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LA SRA. FERRER I BASCUÑANA:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, referent
a aquesta proposició no de llei presentada pel Grup PSM per a
la transferència d'aquesta finca perquè passi a ser del Consell
Insular de Menorca, jo els he de manifestar que li donarem
suport, i no em ficaré, fins ara, en tot el que s'ha dit de les
finques, perquè jo crec que vostès, tant el proposant com els
altres que l'han defensat, són de l'illa i coneixen perfectament
aquesta finca. Jo no tenc la sort de conèixer-la, però el que els
vull dir és que, en aquest moment, aquesta finca està adscrita a
la Conselleria de Presidència i fan les gestions necessàries
perquè passa a la Conselleria de Medi Ambient. La Conselleria
de Medi Ambient té uns estudis fets, uns estudis que crec que
tots els ciutadans de l'illa de Mallorca podran gaudir, com ha dit
el Sr. Tejero molt bé, perquè té un projecte per al seu ús, com
pugui ser una escola de natura o bé un refugi de caça. 

Per tant, com que, ja li dic, estan en negociacions les dues
conselleries perquè passi a ser de Medi Ambient per poder tenir
aquest refugi de caça o bé aquesta escola de natura, com ja li he
dit, nosaltres no donarem suport a aquesta proposició no de llei.
Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Ferrer. Sr. Orfila, és el seu torn de rèplica.

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President. Vull agrair, en primer lloc, al grups
Mixt, Esquerra Unida i Socialista el suport que han manifestat
a la nostra proposició no de llei. 

Vull aclarir unes petites qüestions. Qui primer va adquirir o
a quina conselleria va estar adscrita primer aquesta finca, va ser
a la d'Agricultura, va ser a la que va tocar engolir-se el "marró",
amb perdó, de comprar aquesta finca; va ser Agricultura, no va
saber què n'havia de fer i, ràpidament, va iniciar un tràmit de
cessió a la conselleria que en aquest moment és responsable de
joventut, que va organitzar un camp de treball que no va acabar,
perquè el personal que hi participava, quan feia uns quants de
dies que era allà, va fugir...

(Rialles)

...van fugir, així, literalment, per immediatament, des de
joventut, trametre-ho a Presidència, i ara Presidència ho
trametrà a la Conselleria de Medi Ambient, i potser acaba a la
de Sanitat i hem d'anar passant per totes les conselleries. És
realment un problema, una finca problema, que du mala sort a
qui la té i, per tant, imagin que ningú no la vol.

Una sortida realment possible era la de remetre-la al Consell
Insular de Menorca, adscriure-la al Consell Insular de Menorca
i que aquest, amb molt millor coneixement de causa, amb la
precarietat de propietats que té, podria -d'alguna manera-
dedicar-hi més esforç d'imaginació per intentar treure'n un
rendiment social que, fins a aquest moment, no ha tingut, ja
sigui intentant crear una àrea recreativa -sabem que a Menorca
no hi ha àrees recreatives, en aquest moment, en funcionament-
intentant dur a terme les repoblacions forestals que es van
iniciar i trob que ni els pins van campar. Per tant, intentar
dedicar un esforç seriós a açò.

Hem de reconèixer que és una finca amb dificultats: està
en una àrea natural d'especial interès i, per tant, les
determinades obres tenen problemes perquè es puguin fer,
no hi ha aigua, és un altre problema, no hi sol haver aigua,
té dificultats d'accés, no té electricitat..., per tant és una
finca realment problemàtica que, per trobar-li una
rendibilitat, s'haurà de produir un esforç d'imaginació
considerable, però nosaltres pensam que, fins i tot, val la
pena.

Diré a la representant, a la portaveu del Grup Popular
que, evidentment, m'ha sorprès que el Govern no es vulgui
llevar del damunt aquesta finca. Era més fàcil, entenem
nosaltres, simplement donar-la al Consell Insular de
Menorca que transferir-la a la Conselleria de Medi Ambient
que, em cregui, realment no sabrà què n'ha de fer, serà un
problema per ella i a un conseller acabat d'arribar trobar-se
amb aquesta herència jo és una cosa que tampoc no li he de
desitjar. Que acabin, des del Govern, per convertir-la en un
refugi de caça, com ha insinuat la portaveu del Grup
Socialista, del Grup Popular, -perdó per la confusió- ja em
preocupa més, perquè vol dir que dins el Govern hi ha
d'haver creuaments de cables o coses semblants; jo he de
recordar que aquest diputat que els parla va defensar una
proposició no de llei instant el Govern a crear una xarxa de
refugis de caça i un diputat del seu grup, no diré el seu nom
perquè no és aquí, emperò conegut perquè utilitza moltíssim
el telèfon mòbil, va arribar dir, en un moment determinat de
fervor parlamentari, que ni els animals volien ser en els
refugis de caça, la qual cosa va provocar que li fes una
pregunta: "si vostè fos una peça de caça voldria estar en un
refugi a on no pogués esser caçada o en una zona...?", i va
trobar que no, que realment una peça de caça era per ser
caçada. Per tant, si vostès han canviat la política respecte als
refugis de caça, com a mínim haurem tret aquesta cosa en
positiu del debat d'aquesta proposició no de llei.

Vull lamentar, d'altra banda, que no li donin suport.
Nosaltres ens hauríem conformat amb una simple abstenció;
era menys compromès per a vostès i al final s'aconseguia el
que volíem. S'ho repensin. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Orfila. Vol contrareplicar, Sra. Ferrer?
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LA SRA. FERRER I BASCUÑANA:

Sí, gràcies, Sr. President. Jo crec que amb una simple
abstenció, com deia vostè, s'aprovava, i jo vull donar aquest
marge de confiança a la Conselleria de Medi Ambient que té
pensat, no li he dit jo un refugi de caça, pròpiament, perquè
abans li he dit una escola de natura. Aquí s'ha parlat que és una
finca que està molt enfora, que és una finca que, si precisament
passa de la Conselleria de Presidència a la Conselleria de Medi
Ambient, és perquè s'ha intentat fer un refugi juvenil i no és
possible perquè està tan enfora, com vostè mateix ha dit, i,
aleshores, jo crec que el fet que ho faci la Conselleria de Medi
Ambient o bé que la gestioni el Consell Insular de Menorca, al
cap i a la fi, si té utilitat aquesta finca i els ciutadans de l'illa de
Menorca en poden gaudir, jo crec que és un bé per a tots.
Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Ferrer. Acabat el debat passarem a la votació
d'aquesta proposició no de llei.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

Sí, Sr. President; el resultat de la votació ha estat: vots a
favor, 7; vots en contra, 9; abstencions, cap.

EL SR. PRESIDENT:

En conseqüència, queda rebutjada aquesta proposició no de
llei.

I abans d'aixecar aquesta sessió, i atès que al llarg de dues
intervencions el Sr. Orfila ho ha expressat, i tal com ve la
programació parlamentària d'aquesta comissió sembla ser que
serà la darrera a la qual assisteix, jo crec que gairebé exprés el
sentiment personal de tots els diputats que formam part
d'aquesta comissió si aprofitam aquests darrers minuts per
agrair al Sr. Orfila la seva tasca i la seva dedicació al Parlament
de les Illes Balears al llarg de tants d'anys, i no li càpiga dubte
que serà recordat per tots els aquí presents. Gràcies, Sr. Orfila.

(Aplaudiments)
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