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EL SR. PRESIDENT:

Bones tardes a tots. Començam aquesta sessió de la
Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals, que té com a
punt únic tres proposicions no de llei, i la primera és la número
1853, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida, sobre protocol
d'actuació dels càrrecs públics. Per fer-ne la defensa té la
paraula...

Sí. Demanam en primer lloc: Substitucions, per favor?

Sr. Casasnovas.

EL SR. CASASNOVAS I COLL:

Sí, Sr. President. Avel•lí Casasnovas substitueix Manuel
Jaén.

I.1) Proposició no de llei RGE núm. 1853/97, presentada pel
Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a protocol d'actuació dels càrrecs públics.

Per fer-ne la defensa té la paraula el Sr. Portella.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. Estatut d'Autonomia, constitucions,
protocols europeus, tots parlen del dret a la igualtat, a la
justícia, a la llibertat dels éssers humans, el dret al progrés
socioeconòmic dels ciutadans i ciutadanes. Amb açò tots hi
estarem d'acord. Avui matí hem tingut una sessió d'aquesta
mateixa comissió, en la qual s'ha presentat i hem parlat del
primer any de desenvolupament del Pla d'igualtat d'oportunitats
de la dona, i hem pogut comentar ja alguns aspectes concretes
d'aquest pla i de les actuacions que es fan. Aquesta proposició
no de llei està immersa dins la mateixa matèria, diguéssim, i és
un cosa més concreta i que afecta més l'actuació dels càrrecs
públics. La Constitució Espanyola, a l'article 9.2, estableix que
correspon als poders públics promoure les condicions per tal
que la llibertat i la igualtat de l'individu i dels grups als quals
s'integra siguin reals i efectives, no només teòriques, de
remoure els obstacles que impedeixen aquesta llibertat i
igualtat, i que en dificultat la plenitud, i facilitar així mateix la
participació de tots els ciutadans en la vida política, econòmica,
cultural i social. L'article 14 de la Constitució Espanyola també
parla que els espanyols són iguals a davant la llei, sense que
pugui prevaler cap discriminació per raó de naixença, raça,
sexe, religió, opinió, o qualsevol altra condició o circumstància
personal o social. 

Ja hem dit abans que el que serien els marcs d'actuació, les
cartes magnes, deixen molt clara aquesta igualtat que tots
pretenem, fins i tot la Convenció sobre eliminació de totes les
formes de discriminació contra la don, aprovada per l'Assmblea
General de les Nacions Unides a l'any 79, ratificada per
Espanya el 16 de desembre de 1983, estableix en el seu article
4 que l'adopció pels estats membres de mesures especials de
caràcter temporal encaminades a accelerar la igualtat de fet
entre l'home i la dona, no es considerarà discriminació.

A l'article 5, els estats membres adoptaran les mesures
apropiades per modificar els patrons socioculturals de
conducta d'homes i dones amb la finalitat d'eliminar els
prejudicis i les pràctiques consuetudinàries i de qualsevol
altra índole que estiguin basats en la idea de la inferioritat
o superioritat de qualsevol dels sexes o en funcions
estereotipades d'homes i dones.

Malgrat tot, les mesures que s'han anat introduint -ja
parlàvem a la comissió d'avui matí que és un procés lent-
com a mesures d'acció política, tant en pla legislatiu,
institucional o acadèmic científic, han resultat encara
insuficients. Açò demostra, amb els resultats i amb el tímid
avanç que les dones han experimentat en els darrers anys,
sobretot en la seva incorporació a la vida pública. 

Esquerra Unida en aquesta proposició no de llei demana
sis qüestions: En primer lloc, que el Parlament de les Illes
Balears promogui l'ús d'un llenguatge no sexista en totes les
intervencions dels càrrecs institucionals en l'àmbit del propi
Parlament.

En segon lloc, que el Parlament de les Illes Balears
utilitzarà en tots els documents públic i interns del
Parlament el llenguatge no sexista, i en tots els documents
ja existents farà un esforç per corregir-los.

En tercer lloc, que el Parlament de les Illes Balears
exclourà els termes denigrants o discriminatoris per a les
dones en declaracions de les persones amb càrrecs i
responsabilitats públiques, fins i tot quan aquestes
declaracions fossin fetes a títol personal.

El quart punt parla d'instar el Govern a vigilar que totes
les campanyes institucionals, amb independència del seu
objectiu, hauran de respectar el principi d'igualtat entre
gèneres i no utilitzaran llenguatge o imatges sexistes.

En cinquè lloc, que el Parlament de les Illes Balears insti
el Govern a promoure que totes les institucions publicaran,
promouran, patrocinaran o subvencionaran directament o
indirecta iniciatives encaminades a eliminar els estereotips
i els rols limitadors imposats a les dones durant tota la seva
història.

I per últim hi ha un darrer punt, el número 6, que parla
de la creació d'una comissió formada per un diputat o
diputada de cada grup parlamentari per fer el seguiment de
l'aplicació d'aquestes mesures a altres institucions; i les
resolucions d'aquesta comissió que es facin públiques i es
remetin a totes les organitzacions socials, i especialment a
les associacions de dones inscrites al Registre de la
Comunitat Autònoma.
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Ja sabem que aquesta és una qüestió complexa, difícil, en la
qual s'ha de posar especial interès, perquè té a vegades difícil
solució, i que té a vegades difícil incardinació dins l'actuació
normal de les persones que per la seva activitat institucional
tenen una projecció pública important. Per tant, per aquesta
mateixa importància de la projecció pública dels representants
del poble de les Illes Balears en tots els àmbits, trobàvem,
trobam, que és una proposta d'interès i una proposta que a
mesura que es pugui anar aplicant pot ajudar a remoure, com
dèiem abans, els impediments que encara fan que avui el
llenguatge sexista sigui habitual en tots nosaltres, i no faig cap
excepció perquè la seva aplicació pràctica resulta moltes
vegades condicionada pel propi costum de molts d'anys de
cultura sexista precisament.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Portella. Intervencions dels altres grups: Grup
Mixt, Sr. Pascual té la paraula.

EL SR. PASCUAL I RIBOT:

Gràcies, Sr. President. Nosaltres donarem suport als cinc
primers punts de la proposició no de llei, perquè consideram
que dins les institucions s'ha de donar exemple i contribuir a
l'eradicació de determinades actituds discriminatòries referent
a la dona, i que desgraciadament encara es troben arrelades a
determinats sectors de la societat.

Quant al sisè punt ens abstendrem, perquè no estam segurs
que sigui necessari crear aquesta comissió per fer precisament
el seguiment de l'aplicació de les mesures proposades als punts
anteriors. Pensam que hauria de ser una mesura excepcional, i
sobretot en situacions excepcionals, i encara que hi ha hagut
actuacions diríem poc encertades referents a la dona d'algun
membre de la Cambra, aquestes no es poden fer extensives a la
resta. Per tant, en aquest sisè punt ens abstendrem.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pascual. Grup Parlamentari Nacionalista, el Sr.
Sansó té la paraula.

EL SR. SANSÓ I SERVERA:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. El Sr.
Portella ja ho ha dit: encara que la Constitució, l'Estatut
d'Autonomia i l'Assemblea de l'ONU proclamin la igualtat entre
els sexes, hem de dir clarament que una cosa és la teoria, i una
ben diferent la realitat que veim cada dia. Malauradament la
disminució i l'ús del llenguatge sexista continua vigent en la
vida quotidiana. Podem pensar, com de segur pensam, que s'ha
avançat. Ningú no pot dubtar que s'ha avançat, però també
entenem des del Grup Nacionalista-PSM que encara queda molt
per fer.

Sobre la llei no hi ha diferències. Però ningú no pot
dubtar que aquestes subsisteixen encara avui a la societat.
Els missatges cap a la igualtat són molt importants, ja que
sovint aquests missatges, al carrer, a casa, a la televisió, a la
vida pública i privada, son hostils a aquesta igualtat.
Pensem, per exemple, en molta de la publicitat sexista que
encara es pot veure avui. Per tant, per totes aquestes coses,
i perquè entenem que encara queda molt per fer, i a aquest
parlament certament des dels grups es pot fer encara molt
més; entenem que podem donar el vot favorable, i li hem de
donar, a aquesta proposició no de llei, que pensam que serà
important perquè una vegada més el Parlament es declari
per aquesta igualtat. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sansó. Grup Parlamentari Socialista, Sr.
Mesquida, té la paraula.

EL SR. MESQUIDA I FERRANDO:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Coincidim amb les intervencions dels altres grups en el fet
que queda molt encara per arribar a una normalització en la
utilització d'expressions no sexistes o no discriminatòries.
Seria desitjable que el grup proposant no hagués hagut avui
de presentar aquest tipus de proposició. Només s'ha de
lluitar que no està aconseguit, i només es defensa allò que
està amenaçat. La lluita per la igualtat està en aquests
moments en fase activa, i la igualtat, com sap tothom, no
està aconseguida. 

Pot parèixer que això és una proposició anecdòtica,
perquè el llenguatge sigui una cosa en principi poc
important, o simple, o anecdòtica. No fa molt veia un
reportatge on es demanava a una persona sudamericana
quants de fills tenia, i deia "yo tengo un varón y una hembra",
i això que pareixia tan simple, em va dur a pensar "home!,
això és una expressió denigrant. Varón es una expressió
humana; hembra pot ser la hembra del orangután".
Efectivament, això que per ventura no ens adonam en
l'expressió del llenguatge, té darrere possiblement per
educació, fins i tot hi ha un estudi molt interessant sobre el
llenguatge sexista en els llibres de text que es mantenen, les
pel•lícules, la publicitat, consoliden un estereotip moltes
vegades no tan sols discriminatori, sinó degradant.

Estam d'acord amb la proposició no de llei, i votarem a
favor als cinc primers punts. Pensam que és interessant el
fet que s'intenti passar de les declaracions a la pràctica, i
pensam que seria bo que els diferents diputats que
s'encarreguen d'ordenar i dirigir els debats, el president del
Parlament en els plens, i els presidents de les comissions,
siguin els defensors o valedors d'aquest tema, i no dubtin en
interrompre qualsevol diputat que utilitzi expressions
sexistes o discriminatòries. Quan surti un diputat cercant na
Maria per sa cuina, doncs que se li faci notar que està
utilitzant un llenguatge sexista -pos aquest exemple...- i ens
adonem tots, i reflexionem almenys només sigui en un
microsegon, que feim això i que ho intentem corregir.
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No donarem suport i ens abstendrem al punt número 6, no
perquè pensem que sigui menys important que els altres, sinó
perquè pensam que possiblement les iniciatives de cada grup
per posar de manifest aquestes situacions es puguin enquadrar
dins comissions ja existents. Crear una comissió únicament i
exclusivament per aquest tema, si està cobert amb altres
comissions, pensam que no importa la creació d'aquesta
comissió. Als altres cinc punts, vull manifestar que votarem
favorablement. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. FERRANDO I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors diputats.
El Grup Parlamentari Popular donarà suport... estam d'acord,
per començar voldria fer un poc de referència a l'exposició de
motius. Naturalment estam totalment d'acord amb el tema de la
legislació, no tenim cap problema, i estam totalment d'acord
amb les mencions que s'han fet; però sí que volia fer una petita
referència, que encara que només sigui un tema d'exposició de
motius, no volem mostrar la nostra conformitat, sobretot al
darrer paràgraf, perquè es posen com a exemples de qualque
diputat, o de qualque membre del Govern, que ha participat a
qualque actuació sexista. Jo crec que en aquest sentit tots els
grups polítics hauríem de fer un poc de recompte de les
actuacions que hem fet. Jo duia preparades, però crec que com
que el to d'aquesta intervenció ha estat molt correcte, no faré
menció a elles, però tenia recopilades tota una sèrie
d'intervencions de diputats dels diferents grups polítics, on
realment, no traient mencions com ha fet el Sr. Mesquida, a
qualque persona del carrer, sinó a diputats d'aquí; i crec que tots
els grups polítics podríem fer un poc d'esment a l'hora del
llenguatge, no només del llenguatge sexista, sinó fins i tot un
poc atemptatori contra la dignitat de les dones. Ja dic, n'hi ha de
tots els partits polítics; per tant només vull fer aquesta menció
especial a l'exposició de motius, que crec que no només s'ha de
fer referència als membres del Govern, o fins i tot de qualque
partit, sinó que tots els partits polítics, per desgràcia, queim en
aquestes intervencions.

Feta aquesta referència a l'exposició de motius, he de dir
que naturalment donarem suport al primer punt. Crec que s'ha
de promoure des del Parlament, pel que s'ha dit abans, un ús
correcte del llenguatge a totes les intervencions i a tots aquells
documents que parteixin de l'àmbit d'aquest parlament. També
donarem suport al punt número 2, així i tot que trobam difícil
que per part d'aquest parlament es pugui fer una revisió o
correcció, com també es diu, dels documents ja existents. Això
crec que ja és demanar un poquet massa, ens donam per
conformats que a partir d'ara es tengui esment, i si és possible,
sabent i deixant constància de la dificultat que suposa haver de
corregir els documents anteriors, donarem suport, però vull que
quedi constància d'aquest fet.

Quant al punt tercer, també li donarem suport, però
també hem de veure un poc la dificultat que suposa excloure
els temes, perquè aquesta diputada que li parla a vegades ha
demanat que es retirin intervencions, o entre tots els grups
hem pogut demanar intervencions i s'han mantengudes, fins
i tot les fetes a nivell personal. Per tant, també amb la
dificultat que existeix de demanar que s'excloguin per part
d'aquest parlament determinats comportaments o
determinades expressions, tenir en compte que no s'han de
produir.

Quant al punt quart i el punt cinquè, que fan referència
que s'insti el Govern perquè dugui campanyes institucionals
i d'actuacions per tal de fomentar aquest llenguatge no
sexista, naturalment no hi ha cap inconvenient, així també
està previst al Pla d'actuació de la dona, al II Pla d'igualtat
d'oportunitats, per la qual cosa no hi ha cap problemàtica ni
una en donar suport, perquè consideram que així s'ha de fer,
i existeix el compromís que es faci.

Quant al punt 6, els altres grups que m'han precedit han
dit que s'abstendran. M'estranya, perquè aquesta mateixa
proposició va ser presentada al Consell Insular, i allà varen
votar en contra, i nosaltres aquí votarem en contra, perquè
consideram que no és necessari crear una comissió
específica per fer el seguiment d'aquestes actuacions, com
ja han dit els diputats que m'han precedit i s'abstenen,
consideram que aquest seguiment es pot fer bé a una altra
comissió, o bé pels membres de la pròpia Mesa, però no és
necessari haver de crear una comissió específica per haver
de fer aquest seguiment. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Ferrando. Vol fer ús de la paraula el Sr.
Portella? Té la paraula.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc vull agrair el suport
que tots els grups manifesten per 5 de 6 punts, és
percentualment un suport elevat. Nosaltres el 6 també, com
que el tenim a la proposició no de llei perquè trobàvem que
hi havia de ser, però també entenc les raons que han donat
els grups que han intervingut a l'hora d'explicar quina serà
la seva votació. Però sí que volia fer un petit esment al
comentari que ha fet la portaveu del Grup Popular en la seva
intervenció. L'exposició de motius no es vota, es vota el
contingut de la proposició no de llei, i si s'ha fixat, perquè
és un persona llesta i té acudit, Sra. Margalida Ferrando, a
la meva intervenció, que he seguit tota l'exposició de
motius, no he fet esment al darrer paràgraf, al qual ella feia
referència, precisament perquè no quedés en el Diari de
sessions d'aquesta comissió. Jo he tingut aquesta prevenció,
i trobava que hi era de més després fer la seva intervenció,
però ha estat així.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Portella.

Acabat el debat, passarem a la votació, i entenc que els
punts primer, segon, tercer, quart i cinquè es poden donar per
aprovats per assentiment.

Queden, idò, aprovats per assentiment; i passam a votar el
punt número 6.

Vots a favor?

En contra?

Abstencions?

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

Sí, Sr. President. El resultat de la votació ha estat: Vots a
favor, 3; vots en contra, 9; abstencions, 5.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjat, idò, el punt sisè d'aquesta proposició no de
llei, que queda aprovada pel que fa als seus 5 primers punts.

I.2) Proposició no de llei RGE núm. 2896/97, presentada pel
Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a llei del senador o senadora de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.

I passam a la segona proposició no de llei, que és la 2896,
també del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida, sobre llei del
senador o senadora de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears. Té la paraula per fer-ne la defensa el Sr. Portella.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. Aquesta proposició no de llei ja la
vàrem presentar el mes de maig del 1997, em sembla, si no vaig
errat; després es va reformular, però la primera presentació
original ja té bastant de temps, i la vàrem presentar arrel
d'algunes votacions que s'havien donat al Senat per part del
nostre senador autonòmic, i d'una reflexió sobre la
representació, però no és una proposició per parlar d'una
persona en concret, ni d'una actuació en concret, sinó que té un
sentit molt més ampli, i nosaltres li hem volgut donar aquest
sentit més ampli, perquè no es tracta només de parlar o de fer
proposicions no de llei per casos molt concrets o puntuals.

L'article 28 de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears,
encara en vigor fins que no s'aprovi l'actual projecte de llei
de reforma de l'Estatut, que no sabem si s'aprovarà o no
s'aprovarà, tal vegada al Congrés dels Diputats no s'aprova;
a l'article 28 assenyala que correspon al Parlament designar
el senador o els senadors que han de representar la
comunitat autònoma dins el Senat, d'acord amb el que
estableix l'article 69 de la Constitució, "el o els designats
hauran de ser diputats del Parlament de la comunitat
autònoma, i cessaran en el càrrec quan cessin com a
diputats, o quan d'acord amb la Constitució els pertoqui".

L'article 69 a què fèiem referència de la Constitució,
indica que la designació del senador o senadors que han de
representar la comunitat autònoma correspon a l'assemblea
legislativa, d'acord amb el que estableixin els seus estatuts,
i que asseguraran en qualsevol cas la representació
proporcional adequada. Hi ha aquesta intencionalitat, que
els senadors autonòmics formen part d'una cambra, que és
el Senat, que té un objectiu o un destí en la història
d'esdevenir qualque dia cambra realment autonòmica. Fins
ara no ha estat així, però sembla ser que aquest és el seu
destí final.

L'Estatut d'Autonomia no desenvolupa ni la forma
d'elecció del senador o senadors, o senadora, que correspon
a la nostra comunitat, ni les seves funcions. És el Reglament
del Parlament de les Illes Balears que desenvolupa el
procediment que s'ha de seguir per a la designació del
senador. En aquest article es parla de l'únic senador al qual
li correspon la representació de la comunitat autònoma al
Senat, del procediment d'elecció de l'únic senador per part
del Parlament balear, i del termini de durada del seu mandat
com a senador autonòmic d'acord amb la durada de la
Cambra autonòmica.

En el transcurs dels anys, no obstant això, hem pogut
observar una sèrie de circumstàncies que haurien de motivar
al nostre parlament una reflexió sobre el paper del senador
"autonòmic", i la possibilitat de millorar i fer valer aquesta
representativitat. Qüestions com les següents ens plantejam:
la funció del senador o senadora autonòmica que en
representació de la comunitat autònoma s'integra en la
disciplina d'un grup polític determinat, al qual pertany, i
com aquesta situació és o no compatible amb la seva real
representació d'una comunitat autònoma de parlament
plural. Amb açò volem fer esment que sembla ser que no és
una circumstància que afecta només a la representació
d'aquesta comunitat autònoma, sinó que és una
circumstància que es dóna de forma generalitzada pel que
fa a senadors de caràcter autonòmic, que tots després en el
Senat s'integren als grups polítics al qual pertanyen, com a
membres d'un partit polític en la majoria dels casos.
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En segon lloc, una altra qüestió que ens plantejàvem era
l'oportunitat o no que el senador o senadora autonòmica hagi de
ser forçosament diputat o diputada, que en el cas excepcional
a les Illes Balears també s'ha de compatibilitzar amb el càrrec
de conseller insular. És una qüestió que a altres comunitats
autònomes, com el País Basc, no es té en compte, pot no ser
parlamentari autonòmic el que sigui elegit senador. Aquesta
qüestió ja està tractada a la reforma de l'Estatut d'Autonomia
que està en tramitació, i segurament si a la tramitació final es
resol com va sortir el projecte de llei d'aquest parlament, és una
qüestió que quedarà bastant resolta.

En tercer lloc ens qüestionàvem el sistema o fórmula de
relació del senador o senadora autonòmica amb el Parlament.
Nosaltres hem de manifestar, supòs que tots els grups d'aquesta
cambra deuen tenir el mateix tractament, que de forma
periòdica rebem informació sobre les preguntes formulades al
Govern, sobre iniciatives que el senador autonòmic actual fa al
Senat, respostes; hi ha un interès de comunicar aquesta
activitat, no sé si complerta, supòs que sí, perquè no en tenim
més seguiment. Però es fa d'una forma personal, del senador
cap als grups. Mai no hi hagut, lògicament, una determinació de
la posició política del senador que representa la comunitat
autònoma davant qüestions polítiques que es voten al Senat, per
exemple, la qüestió de la unitat de la llengua, que va motivar
una cert polèmica a les Illes Balears, on el vot del senador
autonòmic no va ser determinat pel Parlament de les Illes
Balears, sinó que va ser un vot personal, o d'altres qüestions
que hagin pogut passar. Per açò rallàvem aquí d'un sistema de
relació del senador o senadora autonòmica amb el Parlament,
sistema que nosaltres plantejam com a obert.

Una altra qüestió que plantejam és la dels terminis
temporals del mandat. L'oportunitat política actual fa que totes
aquestes qüestions puguin ser plantejades obertament al
Parlament. D'un costat tenim l'experiència d'anys que hauria de
servir per reflexionar sobre l'actual sistema, d'altre tenim els
treballs de la ponència al Senat que estudia precisament la
reforma del Senat i que planteja, entre d'altres coses, una major
presència de senadors representants elegits per les cambres
autonòmiques.

I després tenim també, per últim, el procés de reforma de
l'Estatut d'Autonomia. Açò ho dèiem fa un any, quan el procés
encara no s'havia ni començat, ni sabíem quan començaria, i ara
ja és una qüestió que almanco a nivell de Parlament de les Illes
Balears ha quedat tancada.

La importància del cas i les seves particularitats fa que
des d'Esquerra Unida de les Illes Balears plantegem el debat
independentment dels treballs que s'han de realitzar per
admetre una proposta global de reforma de l'Estatut
d'Autonomia, ho plantejàvem així, i ho feim perquè la
proposició va més enfora del que representa la modificació
d'un article del nostre estatut, és la possibilitat de promulgar
una llei del senador o senadora de la comunitat autònoma,
o en plural si la reforma del Senat així ho estableix, que s'ha
de veure com una manera de donar consistència i naturalesa
a aquesta figura de representació del Parlament de les Illes
Balears, de la comunitat autònoma al Senat. No seria la
primera llei autonòmica en aquest sentit; aquí, a l'exposició
de motius feim referència a altres lleis ja aprovades, a La
Rioja el 1994, al País Valencià el 1988, a Múrcia 1987, a
Castella-La Manxa 1985, a Castella i Lleó 1987, a Aragó
1983, al Principat d'Astúries a 1983, País Basc a 1981,
etcètera. Hi ha hagut parlaments, comunitats autònomes,
que han donat contingut de llei a aquesta representació, i a
partir d'aquí nosaltres feim una proposta que té dos punts:
en primer lloc instar el Govern a la presentació d'un projecte
de llei del senador o senadora de la comunitat autònoma de
les Illes Balears, en un termini de tres mesos, i en segon lloc
dins aquest projecte com a mínim es plantegi el procediment
d'elecció, així com els supòsits de pèrdua de condició de
senador o senadora; i en segon lloc l fórmula per la qual el
senador o senadora que ho és en representació de la
comunitat autònoma de les Illes Balears reti comptes
periòdicament davant el Parlament -que creim que és la seva
obligació, i és una obligació per a nosaltres bàsica- de la
seva activitat al Senat, el procediment pel qual s'hagi de
retre comptes a la nostra proposició no de llei deim que s'ha
d'arbitrar per la Mesa del Parlament de les Illes Balears,
perquè no anam més lluny, creim que ha de ser a la Mesa
que es pugui arbitrar aquest procediment, i que la llei en tot
cas ho ha d'establir de forma general.

Açò és la proposició no de llei, creim que prou
argumentada i basada en l'experiència d'aquests anys i en
casos concrets que ens han fet dur al Parlament aquesta
proposta. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Portella. Intervencions d'altres grups? Grup
Mixt, Sr. Pascual, té paraula.

EL SR. PASCUAL I RIBOT:

Gràcies, Sr. President. Consideram que després de 15
anys d'autonomia és una proposició oportuna, i que a més li
donarem suport; i creim que és lògic que es demani en certa
manera un control del Parlament al senador o senadora que
el representi. Jo crec que el Parlament té dret a conèixer
l'activitat d'aquest senador o senadora, i per tant, com he
esmentat abans, donaren suport a la proposta Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pascual. Sr. Sansó, té la paraula.
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EL SR. SANSÓ I SERVERA:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Hem de
dir que estam davant una proposició no de llei, creim,
interessant, ja que després de tants d'anys podríem establir un
poc amb aquesta proposició no de llei, així es demana, la
relació i el control amb el senador d'aquesta comunitat
autònoma, que creim que encara que dins la reforma petites
coses s'han modificat, tant a l'article 28 com també a l'article
38, així i tot no són suficients per a nosaltres. Aleshores,
entenem que seria molt millor un projecte de llei del senador o
senadora, que establís clarament quina és aquesta relació i
aquest control que ha de dur el Parlament. Creim que seria
interessant i oportú, ja que, com han dit, els anys d'experiència
ens han demostrat que en aquests moments entenem que el
senador elegit d'aquesta comunitat autònoma no té aquest
control per a nosaltres necessari, que hauria de tenir. Per tant,
entenem que la possibilitat de poder fer un projecte de llei on
totes aquestes coses del senador quedassen definides, ens pareix
oportú, i per això li donarem el nostre suport.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sansó. Grup Parlamentari Socialista, Sr. Triay,
té la paraula.

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Ens
sembla una proposició no de llei que reclama al Govern un
projecte de llei convenient, aquest que reguli l'elecció i les
relacions entre el senador i el Parlament de les Illes Balears.
Voldria dir, no obstant això, que en aquest moment hi ha
iniciatives en marxa que realment es poden creuar amb aquesta,
com és la reforma del Senat, en què s'avança, i que canviarà, si
prospera, el nombre de senadors, la distribució dels senadors
autonòmics, per comunitats autònomes, i probablement també
el mandat dels senadors, que quedaria  lligat directament a les
legislatures autonòmiques, i també, citar, com és natural, la
reforma de l'Estatut, aquí on s'han proposat modificacions en
relació amb el senador o senadors, tant quant al seu mandat,
que queda clarament establert i lligat a la legislatura
autonòmica, cosa que en la pràctica ja era així, però que
provocava interpretacions complicades o la renovació de
credencials cada vegada que hi havia eleccions autonòmiques,
per mantenir aquell senador, com també la reforma de l'Estatut
d'Autonomia, que estableix ja, en termes genèrics, quin és el
sistema d'elecció en cas  d'elegir més d'un senador, estableix
que es farà per un sistema de representació proporcional, encara
que no precisa quin és en concret el mecanisme amb el qual
això es fa realitat, i també avança en una innovació, que en
aquesta proposició no de llei, en el preàmbul, s'hi fa menció,
que deslliga l'obligació que el senador sigui elegit entre els
diputats del Parlament de les Illes Balears. Per tant, jo crec que
la proposició no de llei planteja necessitats, perquè,
efectivament, amb aquesta reforma de l'Estatut aprovada,
continuarà sent necessari un detall d'aquestes qüestions,
continuarà sent necessari, jo crec, establir quines són les
relacions o les obligacions del senador en relació amb els
problemes de les Illes Balears, sense que aquestes relacions
puguin posar en qüestió la seva llibertat i el fet de no estar
sotmès, òbviament, a un mandat imperatiu, però que pot estar
sotmès a una obligació d'informació sobre quines posicions o
quines gestions ha realitzat en la representació que el Parlament
li ha conferit.

Per tant, crec que aquesta proposició no de llei, d'alguna
manera, hauria de tenir en compte, si s'aprova, o hauria de
tenir en compte el grup que la proposa, que, en aquest
període de tres mesos que s'estableix aquí perquè el Govern
presenti el projecte, pot ser que, en aquests tres mesos, no
estigui culminada la tramitació de l'Estatut d'Autonomia, i
crec que seria molt convenient que la llei fos un
desplegament directe de la reforma de l'Estatut en relació
amb el paper, la figura, el sistema d'elecció, les relacions del
senador amb el Parlament. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CASASNOVAS I COLL:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors
diputats. Sr. Portella, partim d'un concepte contraposat en
aquest tema, tenim una visió diferent, totalment diferent, en
la forma com s'ha de regular aquesta figura de senador o
senadora d'aquesta comunitat autònoma, més que res perquè
creim que la situació actual regula perfectament aquesta
figura.

Partim de l'elecció d'un senador que ve perfectament
regulada a l'Estatut d'Autonoia, tenint en compte, a més a
més, i açò és important, aquest procés de reforma en què
estam ara immersos, on pràcticament hi ha un acord de
consens pròxim al 80% de les forces polítiques d'aquestes
illes, i creim que aquesta reforma de l'Estatut incideix en
algunes qüestions que deixen prou aclarit quin és el
procediment d'elecció del senador, el qual ens sembla del tot
correcte, i més quan, com vostè hi feia esment, vostè
mateix, açò encara està pendent d'aprovació a les Corts
Generals, i no seria del tot coherent que, en no haver passat
un mes, ja proposéssim reformes o reglamentacions, en
aquest cas en forma de llei, legislació, vull dir, que incideixi
novament en un tema ja negociat i tractat amb totes les
forces polítiques d'aquesta comunitat.

D'altra banda, quant a la possibilitat de control d'aquest
senador, la forma com han de donar explicacions, fer-ne un
seguiment, tot açò ve regulat pel reglament d'aquesta
cambra, i ens pareix que actualment ho estableix d'una
forma adequada.

No obstant açò, cregui'm que el mecanisme correcte
seria, si el seu grup considera que algunes qüestions
d'aquest reglament s'han de modificar, que es faci
precisament a través de la reforma del propi reglament, i no
afegim lleis especials, una rera l'altra, i crear un embull
legislatiu, que ens sembla del tot innecessari.
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No obstant açò, també, com hi feia referència el portaveu
del Grup Socialista, el Sr. Triay, no hem de perdre de vista la
possible reforma del Senat, és el moment en què es troba
actualment aquesta reforma que es fa, o que es vol fer, i, en tot
cas, seria un error de prudència política també estar a l'espera,
estar a l'espera, com ja li dic, per la reforma que s'impulsa de
l'Estatut d'Autonomia, també del Senat, i crec que ara, en
aquest moment, treure algun tipus d'iniciativa legislativa hauria
de ser motivada, perquè hi hagués una situació totalment
deficient o una situació que ho requerís de forma molt urgent;
creim que no és així, creim que la figura del senador o senadora
d'aquesta comunitat funciona, funciona bé, creim que el sistema
és correcte, que ha d'estar regulat per l'Estatut d'Autonomia i
pel reglament d'aquesta cambra, i si en un futur alguna reforma
del Senat implica algunes modificacions, evidentment que
estarem oberts a estudiar-les i a donar-los suport, si les
consideram necessàries, és a dir, sempre sense perdre de vista
un tema, una qüestió, prou important, en base a la constitució
Espanyola. Qualsevol referència que puguem fer a aquesta
figura de senador o senadora, sempre ho serà sense perdre de
vista el fet que, en cap cas, està sotmès a un mandat imperatiu,
actualment és un senador com un altre, no és un representant de
tipus corporatiu d'aquest parlament, sinó que és un senador, i la
figura de senador, així com està actualment, cregui que és
correcta. No obstant açò, reiter la voluntat del Grup Popular,
que si en el moment en què al Senat hi hagi algun tipus de
reforma que faci considerar estudiar novament aquest tema,
s'estudiaria, però, en principi, sempre refractaris a fugir de la
regulació, pel propi Estatut d'Autonomia i el reglament
d'aquesta cambra.

Per totes aquestes raons que li he explicat, no li donarem
suport. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Casasnovas. Té la paraula en torn de rèplica, Sr.
Portella.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. He d'agrair el suport que aquesta
proposta rebrà dels grups que així ho han manifestat i fer un
comentari a la intervenció del Grup Socialista (...), no per
contradiccions, sinó per ampliar l'exposició que ha fet i sí per
contradiccions per respondre al Grup Popular.

Quant a la reforma del Senat, hi ha fet menció el portaveu
del Grup Socialista, és una qüestió que jo no sé quants anys fa
que és pendent, a la millor des del mateix moment que es va
crear el Senat està pendent la seva reforma, perquè tots els
grups són conscients que no compleix amb les expectatives,
amb els objectius finals, d'una cambra bàsicament de
representació territorial.

Sabem que una de les propostes que es fa, i per ara no hi
ha hagut consens, és l'ampliació dels senadors triats per la
comunitat autònoma, els senadors autonòmics. Açò seria un
pas positiu, que en el moment en què es faci, que no podem
saber si es farà o no es farà, perquè és una cosa pendent i,
per tant, no influeix en aquesta proposició no de llei, s'hi
hauria de tenir en compte. Nosaltres, Esquerra Unida, ara,
tal vegada sortint d'aquesta proposició no de llei, només
com a comentari, fins i tot ens hem plantejat una qüestió
com per exemple si els senadors autonòmics han de ser
escollits pels consells insulars o pel Parlament, amb tot el
que açò suposaria de modificacions d'estatut i modificacions
de moltes coses, fins i tot es planteja aquesta qüestió, si hi
ha d'haver representació de cada illa o del Parlament, que
són qüestions que en el moment en què estiguin més
endavant, es poden madurar, perquè totes les opinions o
totes les expectatives en aquest sentit estan obertes, i el que
s'ha d'aconseguir és que el Senat sigui el que creim que ha
de ser, una cambra de representació autonòmica.

És cert que també hi ha la reforma de l'Estatut en marxa.

No deixa de ser cert que aquesta proposició no de llei ja
la vam presentar fa un any, per tant, ni tan sols s'havia creat
aquella creació d'una ponència que estudiés la reforma de
l'Estatut, és prèvia a tot aquest moviment que hi ha hagut, i
com a proposició no de llei, hem volgut mantenir-hi el text
original, precisament per veure què passa moltes vegades
quan les proposicions s'allarguen en el temps i d'altres
iniciatives passen endavant.

Però si el Grup Popular hagués manifestat en un altre
sentit el seu vot, no tenia inconvenient baratar el termini de
tres mesos per un termini de tres mesos d'ençà l'entrada en
vigor de la reforma de l'Estatut d'Autonomia, així creuria
després, a la intervenció del S. Triay, molt més correcte el
contingut d'aquesta proposició no de llei. De tota manera,
com que no s'aprovarà, crec que és innecessari formular una
esmena verbal quant al primer punt, que, si hagués estat
d'una altra forma, sí que s'hagués formulat.

Quant a la intervenció del Grup Popular, tot d'una ha
delimitat al començament, el Sr. Avel•lí Casasnovas, una
filosofia diferent quant a la percepció, quant a la percepció,
quant a la idea del que ha de ser un senador autonòmic. Sí,
és una filosofia diferent, però diferent sobretot en un punt,
que és el punt, tal vegada, el bessó de la qüestió, que és a
veure quina relació té el senador que representa la comunitat
autònoma, que és elegit pel Parlament de la comunitat
autònoma, davant el Parlament, quin tipus de responsabilitat
hi té, quin tipus de comunicació, quin tipus de retre comptes
se li pot fer, a altres comunitats autònomes ho tenen
establert, s'ha fet, perquè és un tema que preocupa no només
les Illes Balears, però a les Illes Balears no està establert.



ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS /  Núm. 38 / 1 d'abril del 1998 745

Sr. Avel•lí Casasnovas, l'Estatut no regula aquesta qüestió,
l'Estatut només parla en termes generals del senador; el
Reglament del Parlament en regula el procés d'elecció, però no
regula retre comptes, lògicament, no ho regula, per tant, no està
regulat.

A mi em sap greu que vostè cregui que és una pèrdua de
temps fer una llei especial del senador, senadora, o senadors i
senadores, que és una pèrdua de temps, perquè vuit comunitats
autònomes ja ho han fet, fa molts anys que ho han fet. A vuit
comunitats autònomes s'ha considerat necessari donar rang de
llei a aquesta qüestió, per la importància que té i pels
condicionaments que té, i reglamentar i regular aquesta relació
del senador que és representant, no dic que imperatiu, però que
és representat, i ha de retre comptes davant el Parlament, es
podria fer de forma regulada. Seria molt més violent demanar
compareixences o fer intervencions parlamentàries cada dos per
tres segons el tips d'actuació que hagi desenvolupat el senador
en el moment normal.

Jo ja ho he dit a la primera intervenció, hi he fet menció,
menció especial, perquè crec que s'ha de fer, que per part de
l'actual senador hem tingut, de forma periòdica, no sé si total o
absoluta, la remissió d'iniciatives a dur al Senat, hi hem fet
preguntes formulades, fins i tot respostes, s'ha interessat per
aquestes qüestions, però una cosa diferent és a l'hora d'explicar
o a l'hora d'exposar el parer de la comunitat autònoma, que ell
representa les Illes Balears en temes concrets al Senat, aquí si
que hi ha un tema que no tenim solucionat, és un tema, a
vegades, conflictiu, pel tema; per exemple, la qüestió del
transport aeri, una altra qüestió que ara em surt, que ja no és
tant política com el tema de la unitat de la llengua ho va ser en
aquell moment, nosaltres trobàvem que sí que hi havia d'haver
una fórmula per establir aquest mecanisme normal de relació,
i per açò proposàvem que el Govern fixi la llei, que el Govern
presentés un projecte de llei, haguessin pogut copiar qualsevol
de les vuit lleis autonòmiques ja en vigor i dur-la-hi com a
projecte de llei.

Nosaltres proposàvem aquí una cosa oberta, que hi hagués
un procés obert de projecte de llei en el qual es pugui parlar
d'aquesta qüestió i que tots els grups hi poguessin intervenir.
Aquesta era la nostra proposta, en un sentit més obert, no tan
determinista com seria un projecte de llei ja articulat. En aquest
sentit, trobàvem que el Grup Popular, en comptes de defensar
l'actual situació, que tampoc no serà bona quan una majoria
parlamentària sigui diferent a la comunitat autònoma, tampoc
no serà bona, ni ara ni després, regular-ho en forma de llei.

Per açò, ho havíem proposat nosaltres i, per açò, ho
defensam d'aquesta manera. I és cert que la filosofia del Grup
Popular i la d'Esquerra Unida en aquest sentit és diferent, i com
que és diferent, el vot serà afirmatiu, el d'Esquerra Unida, com
no podria ser d'altra manera, i negatiu per part del Grup
Popular, com no podria ser d'altra manera.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Portella. En contrarèplica, Sr. Casasnovas,
té la paraula.

EL SR. CASASNOVAS I COLL:

Gràcies, Sr. President. Per donar resposta, sobretot
després d'aquestes qüestions empíriques i evidències que
ens deixa anar la filosofia del Sr. Portella.

Quant a aquesta iniciativa, com li he dit, per motius que
jo desconec, fa un any que és aquí dins i ha tengut un íter,
un camí, que s'ha encreuat amb el procés de reforma de
l'estatut d'aquestes illes, on hi ha hagut la possibilitat
d'introduir, i així s'ha fet en alguns aspectes, qüestions que
fessin esment a aquesta figura de senador o senadora.

Els grups que ho han aprovat, hi han pogut introduir tots
aquests aspectes, i si d'algun grup més minoritari algun
aspecte n'ha quedat fora, sempre ha estat en benefici dels
grups majoritaris, que, en tot cas, representen la majoria de
la ciutadania d'aquestes illes, però sense cap ànim d'una
exclusió automàtica, sinó després, crec, de fer una feina
molt important, i em consta que molt responsable, per part
de tots els grups tant en ponència com en comissió com en
el mateix plenari.

Per tant, hi ha hagut la via oberta de regulació dins
l'Estatut d'Autonomia, havia estat assequible a tots els grups
parlamentaris. Si no s'ha anat més enllà o s'ha fet d'una altra
forma diferent és perquè, de forma majoritària, no s'ha
considerat escaient. Per tant, és una qüestió que convé deixa
aclarida.

Una altra qüestió, que el reglament d'aquesta cambra
sempre està sotmès a un procés de modificació, sempre que
hi hagi les majories suficients que així ho determinin.

Jo els dic que no som partidaris en aquest moment d'una
llei especial que faci referència al senador o senadora
d'aquesta comunitat pel fet que això crea un embull
legislatiu, al meu entendre, a l'entendre del nostre grup,
totalment innecessari; si està perfectament regulat per un
estatut d'autonomia i pel reglament d'aquesta cambra, amb
la voluntat el màxim de majoritària possible sempre
d'aquesta cambra, no té sentit que ara, unes setmanes
després, treguem unes lleis que hagin de fer referència a
unes coses que ja han tingut ocasió i oportunitat de discutir
i d'introduir dins aquest projecte de reforma, i sempre tenim
oberta la possibilitat d'una reforma del Reglament, si és que
la majoria dels representants la considera idoni.
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Quant a qualificatius que després vostè ha dedicat..., no era
aquesta la meva intenció, és a dir, jo no consider que sigui una
pèrdua de temps. Ja li dic, no és una pèrdua de temps la seva
proposició, ni que nosaltres facem una llei o donem suport a
una llei d'aquest tipus, sinó que és una concepció diferent, és a
dir, simplificar (...) i no augmentar lleis que poden estar
enquadrades dins textos normatius que creim amb molta més
importància i amb molta més ressonància, és més, una figura
com la del senador o senadora, creim que és molt més
interessant que estigui dins un estatut d'autonomia i el
reglament d'aquesta cambra que no dins lleis apart, té prou
importància per estar dins aquests textos normatius a què feia
referència.

Quant a algunes altres opinions seves, no les compartesc en
absolut. Vostè diu que seria violent demanar compareixences,
jo crec que el senador, en aquest cas senadora de la comunitat
autònoma, mai, en cap moment, no li haurà negat, a vostè
informació ni es negarà a donar-li tot tipus de dades o qualsevol
feina que vostè hagi de fer o iniciativa que vostè tengui. Jo crec
que vostè sempre ha trobat la col•laboració de la persona que ha
ostentat el càrrec en cada moment.

Com ja li dic, li reiter que no hi donarem suport per totes
aquestes raons, que crec que una figura tan important mereix
estar dins l'Estatut d'Autonomia i el Reglament, i no ve a lloc
en aquest moment, hi insistesc, en un futur, s'haurà d'estudiar,
però en aquest moment, per la configuració que té, està
suficientment regulada, correctament regulada i no hi ha lloc a
una nova llei. Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions? No n'hi ha.

EL SR. LLETRAT:

Sí, Sr. President. El resultat de la votació ha estat: Vots a
favor, 8; en contra, 9; abstencions, cap.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada la Proposició no de llei 2896.

Abans de passar a la darrera proposició no de llei, Sr.
Grosske, faci constar verbalment la voluntat de substitució.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Sí, Eberhard Grosske substitueix Josep Portella.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies.

I.3) Proposició no de llei RGE núm. 3225/97, presentada
pel Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears, relativa a regeneració democràtica.

Anam a la darrera proposició no de llei, que és la 3225,
del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida, sobre regeneració
democràtica. Per fer-ne la defensa, té la paraula el Sr.
Grosske.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Moltes gràcies, Sr. President. Aquesta proposició no de
llei té el seu origen en un text que va ser registrat en el
Parlament el mes de febrer de 1997 i que va patir una sèrie
d'avatars en relació amb la seva admissió a tràmit, els quals,
finalment, varen derivar en la proposició que en aquest
moment ha de veure la comissió, després d'un parell de
canvis sense major importància, des del nostre punt de vista.

Des de data, en termes parlamentaris, tan llunyana, han
passat vàries coses, les quals, des del nostre punt de vista,
han avalat la virtualitat i la necessitat d'una proposició com
aquesta, i, d'altra banda, el mateix pas del temps, també és
cert, li ha llevat una mica de virtualitat, perquè, en
definitiva, som ja quasi quasi a les acaballes del mandat
legislatiu de 1995. Estam entrant ja en la recta final, i des
d'aquest punt de vista, la incidència d'una moció com
aquesta, d'una proposició com aquesta, dins el decurs
d'aquesta legislatura, la veritat, seria poc significativa.

En qualsevol cas, nosaltres pensam que aquesta
proposició és portadora de valors eterns, com alguns altres
textos privilegiats de la política i de la religió, i en aquest
sentit val la pena que hi hagi un debat i un pronunciament
en aquest parlament sobre el text en qüestió.

La primera de les consideracions dels valors que jo crec
que reivindica aquesta moció és que, efectivament, aquesta
regeneració democràtica, que és una necessitat a nivell de
l'Estat espanyol i que és una necessitat també a nivell de les
Illes Balears, no és un assumpte exclusivament judicial, un
assumpte que es pugui deixar en mans del poder judicial o
de l'aplicació dels codis civils o penals, és una tasca de tota
la ciutadania, és una tasca, en primer lloc, de les institucions
polítiques representatives d'aquestaa ciutadania, és una tasca
dels mitjans de comunicació i és una tasca també,
òbviament, dels jutges.
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És una necessitat perquè tots ens adonam del clima enrarit
que s'ha viscut a l'Estat espanyol i a les Illes Balears, per
diferents raons, durant els darrers anys, i com que això s'ha
materialitzat en un distanciament constatable a totes les
enquestes que s'han fet en aquest sentit, constatable, en el sentit
d'un distanciament de la ciutadania respecte de les institucions
representatives i un menyspreu generalitzat respecte dels
polítics i de la tasca política, quan, en realitat, la tasca política
hauria de ser una tasca extraordinàriament valorada socialment,
perquè, en definitiva, és la tasca que correspon a aquelles
persones que s'ocupen del benestar del conjunt de la comunitat.

Ens trobam en una situació absolutament contrària, és una
activitat devaluada, la figura del polític és una figura devaluada
també, i insistesc que reivindic aquesta proposició, que ha de
menester d'una actitud ferma, d'una actitud audaç, per part de
les institucions polítiques juntament amb el conjunt de la
societat.

 Allò que planteja aquesta proposició és que aquesta
regeneració democràtica, a la qual jo crec que tots hem
d'aspirar,ha de venir de la mà d'un codi ètic que ha de ser
aplicable a qualsevol tipus de circumstància o de moment, no
podem tenir vares de mesurar les qüestions en funció de cada
cas, en funció de l'interès particular o partidista que es trobi en
el lloc, que són exactament els termes normals en què es
produeix el debat sobre aquestes qüestions, un debat
absolutament mediatitzat, relativitzat, pel fet de qui està en
cada moment en la palestra, qui es troba davant l'opinió pública
en un cas de caràcter conflictiu, escandalós, i sense que hi hagi,
diguéssim, aquesta norma, aquest codi ètic de comportament,
d'universal aplicació.

Demana, aquesta proposició, que el Parlament de les Illes
Balears es manifesti a favor d'un funcionament institucional
normalitzat a la nostra comunitat. La veritat és que més al
principi de la legislatura que ara, però jo crec que és un mal que
arrossegarem durant tota la legislatura, hem vist una
inestabilitat extraordinària que ha de ser lligada, sense cap tipus
de dubte, als casos de corrupció a la nostra comunitat.

Hem vist desfilar davant els ulls astorats de la ciutadania
tres presidents durant una legislatura en la qual havia obtingut
majoria absoluta un dels partits que havien concorregut a les
eleccions. Hem vist com un dels presidents ha hagut de dimitir
per una qüestió de corrupció i hem vist com la presència, en
definitiva, de forces lligades a les persones i a la persona
dimitida provocaven la caiguda del segon president. En
definitiva, desestabilització, manca d'atenció sobre el debat
parlamentari, tal com es venia produint en el si d'aquesta casa,
és a dir, tots hem vist com d'una manera continuada la sala de
passes perdudes era més objecte d'atenció que les mocions, les
interpel•lacions sobre política d'habitatge, sobre política social,
que s'estaven.

Hem vist que s'han produït casos, efectivament presumptes
de corrupció i casos que la pròpia justícia ha determinat que
eren de corrupció.

Tercer punt que presenta o que proposa aquesta moció
és que, efectivament, les persones involucrades en aquests
casos de corrupció el que han de fer és abandonar l'activitat
política, no perquè això suposi un detriment o una minva de
la presumpció d'innocència, de cap de les maneres, la
presumpció d'innocència és un dret constitucional, però
aquest dret d'innocència s'ha d'exercir, la presumpció
d'innocència s'ha d'exercir fora de l'activitat política, quan
la presència de l'activitat política de persones lligades a
aquests casos provoquen una distorsió del funcionament
institucional, i això és una cosa que s'ha de comprendre com
absolutament normal que en molts països, fonamentalment
en els de cultura anglosaxona, així es fa, de la manera més
natural, en la mesura que hi ha un cas que distorsiona la
vida institucional, que posa en dubte la trajectòria personal,
immediatament n'hi ha una sortida cautelar d'aquella
persona, la qual, com a persona normal, defensarà els seus
drets, i si efectivament la justícia i el decurs
d'esdeveniments avalen la seva innocència, tranquil•lament
es reincorporarà a l'activitat política, si així ho estima
necessari, però aquesta assumpció de responsabilitats, com
una cosa normal, no com una cosa dramàtica, és un valor a
incorporar a la nostra cultura política i que, malauradament,
en els països llatins, fonamentalment, és molt lluny de ser
una pràctica política habitual.

Bé, això són les coses que es proposen. Aquestes són,
mes o manco, aquestes elementals normes de funcionament
que aquí es reivindiquen, i es proposa que el Parlament faci
un pronunciament en aquest sentit.

I efectivament, el debat sobre aquesta qüestió es pot fer
des de dues maneres, es pot fer des del punt de vista global,
tant com en aquest moment jo l'he plantejat, o es pot fer
tirant-nos tots a la piscina de fang i tenint aquí un debat
dialèctic més o manco entretingut, on surtin noms propis y
tú más, etc., que és més o manco el procediment habitual de
debatre aquestes qüestions.

A nosaltres ens agradaria poder mantenir el debat dins el
to general de reflexió sobre què és el que la ciutadania
demanda de les nostres institucions i dels nostres polítics i
que així es pronunciassin els diferents grups que estan
representants en aquesta comissió. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Grosske. Passam al torn d'intervencions dels
altres grups. Pel Grup Mixt, el Sr. Pascual té la paraula.
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EL SR. PASCUAL I RIBOT:

Gràcies, Sr. President. Jo crec que és una bona iniciativa,
però he de manifestar que amb el punt tercer, amb aquesta
redacció, no podem estar d'acord, allà on diu "persones
involucrades", vull dir que fins quin punt hi estan involucrades,
i aquí es podria dir el cas que moltíssimes persones totalment
innocents involucrades en procediments judicials haguessin
d'abandonar d'aquesta forma la vida política. Per tant, amb
aquest redactat no estaríem d'acord, i per donar-hi suport hauria
de tenir un altre redactat, com que persones condemnades per
qualsevol delicte de corrupció, o qualsevol redacció per l'estil;
així hi podríem donar suport, però amb la redacció que hi ha a
la proposició, no hi podem donar  suport, en canvi, sí que
donaríem suport als punts u, dos i quatre. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pascual. Pel Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, el Sr. Sansó té la paraula.

EL SR. SANSÓ I SERVERA:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, el nostre
grup no entrarà en un debat obert sobre aquesta qüestió.
Entenem que aquesta proposició no de llei que ha presentat el
Grup d'Esquerra Unida és per regenerar la vida un poc pública
d'aquesta comunitat autònoma; entenem que durant moltes
legislatures això no ha estat així. Aleshores, aquesta proposició
no de llei jo crec que ens hauria de dur a una preocupació, a una
preocupació clara de tots els diputats d'aquest parlament per
veure fins on s'ha arribat en la qüestió almanco del desprestigi
de certa política que ha dut que la gent pugui pensar en la frase
comuna que avui encara sentim al carrer moltes vegades, que
tots els polítics som iguals. És clar, el fet que qualque política
hagi estat acusat de corrupció o hagi estat condemnat, no només
en aquesta comunitat autònoma, sinó a nivell de l'Estat
espanyol, jo crec que ens hauria de preocupar, a tots els
diputats.

Per això, creim que aquesta proposició, de qualque manera,
l'entenem en positiu, entenem que aprovant, si no tots els punts,
almanco algun d'ells, hi tornaríem un poc la dignitat, perquè
aquí una cosa és, i el representant d'Esquerra Unida tampoc no
ha entrat a sac en acusacions, que ha fet una exposició del que
era aquesta proposició no de llei, nosaltres creim que és
correcta però que podria dur que tots els grups es plantejassin
votar-la a favor per tornar-hi un poc la dignitat. Jo crec que aquí
no s'ha entrat en acusacions, esper que no s'hi entri en un segon
debat, ja que crec que aquesta proposició, com dic, és correcta
i esperam que, de qualque manera, per això que deim, perquè
entenem que és correcta, es poguéssin aprovar, si no tots els
punts, almanco algun d'aquests punts per unanimitat d'aquest
parlament. No sé si som molt optimistes però ja he dit al
principi que enteníem que és una preocupació constant de la
vida pública que avui almanco podríem fer un gest per tornar
aquesta dignitat moltes vegades o massa vegades perduda en
aquest parlament i a altres parlaments de l'Estat espanyol.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sansó. Pel Grup Parlamentari Socialista el
Sr. Triay té la paraula.

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
aquesta, com ja ha dit el Sr. Grosske, portaveu del Grup
d'Esquerra Unida, és una iniciativa de fa un any. Per tant, el
temps que ha passat jo crec que ens permet fer un debat més
serè del que haguéssim fet, probablement, fa un any sobre
aquest mateix text, amb les mateixes expressions. No hi ha
dubte que hem patit un procés de degradació de la imatge
política a les Illes Balears, i que jo crec que tots hem d'estar
interessats en superar aquesta situació, i que les expressions
que hi ha en aquesta proposició no de llei realment son
expressions que mereixen el suport de tothom, que mereixen
ser compartides. 

Diu l'exposició de motius, encara que després no ho
digui en els punts de la proposició que se sotmet a votació,
que les actuacions dels polítics han d'estar sotmeses a la
legalitat i guiades per l'ètica. Jo crec que aquests,
efectivament, són els valors suprems que han de marcar el
camí de l'actuació de tots els polítics, independentment de
la seva filiació ideològica o de partit i, per tant, aquesta és
una proposició, des d'aquest punt de vista, positiva. 

Jo vull expressar reserves en el punt tercer, també ho
vull fer, perquè crec que el punt tercer, amb un excés de zel,
pot provocar mals superiors als béns que vol aconseguir,
primer pel concepte d'"involucrat", que és un concepte molt
indeterminat, però si es refereix a persones sotmeses a un
procés, o que estan imputades en algun tipus de
procediment judicial, hem de dir que crec que això pot
conduir a situacions injustes perquè, òbviament, una
persona pot ser objecte d'una querella, aquesta querella pot
donar lloc al fet que el jutge decideixi obrir una investigació
i un procediment i un judici oral, però això no prejutja la
culpabilitat de la persona que ha estat objecte d'aquesta
querella, que si es veiés obligada per un tipus -diguem-ne-
de principi moral a renunciar a la seva activitat política
sense poder arribar a demostrar prèviament la seva
innocència, idò realment és una..., això condueix a una
situació irreversible per a aquesta persona que realment no
pot recuperar, després, la representació que tenia a l'activitat
política que desenvolupava.
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Pel que fa a la resta jo crec que..., no és que li donem suport
passivament o estiguem simplement d'acord en allò que es diu
aquí, és que creim que està ben expressat i que realment
mereixeria, potser, fins i tot un debat més important que el
correspon a una comissió del Parlament, però bé, aquí és on
s'ha duit i aquí és on ara l'hem de tractar i, per tant, vull
expressar un vot favorable al conjunt d'aquesta proposició no de
llei amb aquesta matisació, que jo, si fos possible, m'estimaria
més que fos modificada o retirada en el punt tercer, per aquesta
qüestió també de defensa de la innocència de persones que es
poden veure implicades en determinats procediments però
sense causa o amb causes insuficientment plantejades i que
realment crec que amb això donaríem lloc a situació que, a més,
hem viscut, perquè, no a les Illes Balears, però a Espanya hi ha
hagut casos de persones acusades que, per raons polítiques i per
aquest tipus de raons que aquí s'argumenten d'ètica per sobre de
qualsevol altra consideració, s'han vist forçades o s'han sentit
obligades a abandonar el seu càrrec institucional i que després
han estat declarades innocents amb tots els pronunciaments al
seu favor, per la qual cosa no hi ha dubte que han creat un mal
irreversible al prestigi i a la dedicació a la política i als
interessos que representaven a les persones que es van veure
forçades a aquestes situacions.

Res més. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CASASNOVAS I COLL:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats; Sr.
Grosske, veig que el Llanero Solitario, amb aquesta creuada
d'ètica i de moral, podríem dir que cabalga de nuevo, no?, amb
una proposició que presenta aquí, no de llei, que, de forma molt
suau, de forma molt velada, intenta atribuir culpabilitats sense
designar noms, sense designar grups parlamentaris, però sí
deixant una ombra sobre aquesta comunitat que de cap manera
podem acceptar perquè no és real en els darrers deu, quinze
anys de govern d'aquesta comunitat.

Sí que estic d'acord amb vostè, com a punt de partida, en
una cosa, sense que serveixi de precedent: la regeneració
democràtica s'ha de dur a terme en alguns àmbits -i vostè ho dit,
precisament- com és l'àmbit de l'Estat espanyol, i jo crec que es
du de forma efectiva. Aquí sí que estic d'acord, però no compari
en cap cas l'Estat espanyol amb la nostra comunitat. A la nostra
comunitat hi ha hagut algunes imputacions, mogudes moltes
vegades per un joc polític que ara analitzarem, però en cap cas
reproduïble o comparable amb l'Estat espanyol que,
precisament, en aquests darrers mesos veim com les
compareixences d'imputats són en alguns casos més llargues
que qualsevol processó de Setmana Santa.

Quant a l'exposició de motius que vostè fa, ens parla d'una
forma grandiloqüent d'uns termes que jo supòs que venen a la
premsa, però que no els podem acceptar per irreals. Ens parla
de casos de corrupció política; jo diria que, en tot cas, ja que
vostè ha fet esment i ha defensat aquest principi d'innocència,
també se l'apliqui quan redacta una proposició no de llei, en tot
cas serà de casos de presumpta corrupció política perquè, que
jo sàpiga, no existeix ni una sola sentència ferma que condemni
cap dels imputats en aquests casos. Per tant, hem de ser
respectuosos amb la Constitució, amb el principi d'innocència
a què vostè feia referència i, en aquest cas, ja li dic, li prenc la
paraula. Açò, per començar.

Després, continuant amb la lectura de la seva exposició
de motius, ens parla d'inestabilitat governamental, com si
haguéssim tengut les conselleries del Govern aturades. Ens
parla de distorsió del funcionament parlamentari, distorsió
que, com a mínim, seria molt discutible: no sé quina
distorsió ha observat vostè, el moment en què hi hagi hagut
un canvi de govern o un canvi d'un conseller determinat,
d'alguna cartera, jo crec que açò no implica, dins una
societat democràtica, cap tipus de distorsió, és més, és un
dret dels diputats o del mateix president del Govern, en el
seu cas, de fer els canvis que cregui oportuns en el Govern,
i ens continua parlant, una vegada i una altra, d'implicats en
corrupció que desconeixem i creim totalment inexistents.

Ens parla d'una acció de govern neta i transparent, com
si no ho hagués estat fins ara, com si hi hagués casos
condemnats per aquesta acció de govern; ans al contrari, el
Govern d'aquestes illes s'ha distingit, des de -crec- els inicis
de la democràcia per dur actuacions netes i transparents, i
quan hi ha hagut alguna ombra de dubte, no ha posat cap
tipus d'inconvenient per acudir a la Justícia, quan així era
requerit, i s'ha demostrat, un cas rera altre, que aquest
govern havia actuat correctament, tot i que durant uns
mesos s'havia tractat de difondre a la premsa altres
informacions, sempre creant una nebulosa en perjudici del
grup que governava i del mateix govern d'aquestes illes,
nebuloses que s'han anat esvaint progressivament, s'han anat
esvaint poc a poc, però que justament, i degut, supòs, a una
manca, a vegades, de memòria històrica, ningú no ha
demanat disculpes ni ningú ha dit que ha estat responsable
d'haver posat en marxa açò i que ara veu que el jutge, el
magistrat, la persona adient en cada cas, ha actuat de forma
total i absoluta en aquest cas, ha dictaminat una sentència,
ha dictat una sentència i demana disculpes perquè no era el
que havia acusat; però no, açò normalment ja no se sol
produir perquè, ja dic, sol fallar la memòria històrica.

Ens parla de comportaments legals que també han de ser
ètics. D'acord, però jo crec que açò, aquesta premissa, ens
l'hauríem d'aplicar tots, comportaments legals també ètics.
No fa gaire -i no anomenarem persones per continuar amb
aquest tarannà de suavitat i de cortesia parlamentària que
avui tenim en aquesta moció- no fa gaire vam debatre en
plenari casos que eren perfectament legals, o que semblaven
perfectament legals, però que almenys, vostè m'ho hauria de
reconèixer, l'ètica era almanco dubtosa. Recordam casos -no
n'anomen cap- de grups parlamentaris que es constituïen el
capvespre, es desconstituïen del vespre, cobraven molt més
del que els venia estipulat per la reglamentació vigent, però
açò que, evidentment, era una burla -creim- a la llei, segons
aquests grups açò continuava sent una mostra d'ètica i de
responsabilitat. Ja dic, no acusam ningú, no entram dins el
joc de les acusacions i em sembla correcta el to d'aquest
debat.
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Quant al punt tercer, al qual han fet esment altres portaveus
dels grups polítics, evidentment aquest també és de tot punt
inacceptable: dir que persones sobre les quals hi hagi una
ombra de dubte, de presumpta corrupció, hagin d'abandonar la
vida política, crec que és molt greu, és molt greu que un
representant elegit per un poble i que al cap d'un temps té
aquesta ombra damunt, de presumpta corrupció, se sotmet a
totes les instàncies judicials i és declarat innocent, si aquest
senyor que ha estat elegit per un poble després és declarat
innocent i l'hem obligat a enviar-lo a ca seva, després com
podem corregir aquesta malifeta que hem fet, no ja directament
a un o a un altre senyor, sinó a la voluntat sobirana del poble
d'aquestes illes? Em sembla molt greu aquest tipus
d'interpretació de la Constitució espanyola i de les lleis que la
desenvolupen.

Quant al context global, ja per acabar la meva intervenció,
de tota la moció, ja li dic: crec que no és de rebut, crec que ho
seria -ja li dic- en un context, si les Illes Balears fos l'Estat
espanyol de fa dos anys cap enrere, sí seria de rebut entrar a
fons perquè tenim condemnats, tenim imputats, i no es tracta
aquí ara d'anar a treure pedaços bruts d'un altre lloc, sinó només
fer-li veure que la situació d'una altra institució en absolut és
comparable. En aquestes illes només hi ha hagut alguns jocs
polítics que han duit a imputar determinades persones per
presumptes corrupcions, i en el dia d'avui totes aquestes
persones o han sortit innocents, una volta examinats els seus
casos, o estan pendents de sentències fermes, però a cap d'ells,
ni un, ni un, se'ls pot acusar de culpabilitat en un procés de
corrupció. Per tant crec que hem de ser respectuosos i de cap
manera no podem donar suport a una proposició no de llei
d'aquest tipus.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Casasnovas. Intervenció en torn de rèplica? Sr.
Grosske, té la paraula.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, primer volia agrair el
suport dels grups que han manifestat que votarien
favorablement aquesta moció, i respecte al punt tercer, que
sembla aixecar una certa suspicàcia, vull dir el següent:
efectivament, la paraula "involucrat" és una paraula
indeterminada i és a posta, indeterminada, perquè aquí no
s'intenta establir un codi amb les mateixes pretensions de
mesura de la realitat que pugui tenir un codi de dret civil o de
dret penal, es fa un enfocament polític de la qüestió, i es posa
l'accent en dos temes fonamentals, o en tres, tal volta; un en el
fet que la corrupció, efectivament, no és només un problema de
condemnes judicials, hi ha un enfocament, una distorsió
d'aquesta qüestió de la qual jo crec que la intervenció del Sr.
Avel•lí Casasnovas és una bona mostra, on efectivament
contínuament hi ha una remissió a procediments judicials,
sentències, etc., etc., com si això fos la rasadora única per
entendre si hi ha un comportament polític ètic o no, i de cap de
les maneres, és a dir, hi ha comportaments polítics
profundament mancats d'ètica que poden no ser perseguits pel
Codi Penal, ja sigui per un tema de prescripció a qualsevol altra
raó, i per tant es parla d'un sentit polític, d'involucració en casos
de corrupció, en escàndols que siguin percebuts per la
ciutadania com a una manca d'ètica política.

I es reivindica, efectivament, el sentit cautelar del fet que
una persona hagi d'abandonar, temporalment, si vol, la
política per un cas d'aquestes característiques. No passa res,
no passa res. La peripècia personal d'una persona no té
excessiva importància, perquè, a més, si al final els fets li
donen la raó serà rehabilitada socialment, políticament,
personalment, sense cap tipus de problema. El que és greu
és que els funcionament de les institucions estigui pendent
de casos que es van arrossegant, que uns potencien els altres
perquè, en definitiva, una cosa tapa l'altra, una cosa serveix
per justificar l'altra, al final ja hi ha poca gent amb autoritat
moral per imposar un criteri distint, i tot això es va
convertint en una pasta una mica espessa i una mica difícil
de fer neta. No passa res si en un moment determinat una
persona diu que està ficada en aquest fregat i, per tant, que
se'n va fins que això s'aclareixi, i si en un moment
determinat vol tornar no passa absolutament res, i si ja li ha
privat la vida professional perquè tengui bon gust, idò
tampoc no passa absolutament res.

Bé, aquest és una mica el sentit d'aquesta qüestió i, per
tant, té un sentit polític aquest punt tercer, no té un sentit
des del punt de vista imperatiu, coercitiu o legalista que
pugui tenir un codi.

Respecte a la intervenció del Partit Popular, que ha negat
el suport a aquesta proposició, voldria dir d'entrada que el
Llanero Solitario, una, no cabalga de nuevo perquè sempre ha
cavalcat i, segona, no és tan solitari, Sr. Casasnovas, no és
tan solitari ni dins aquesta cambra ni dins la societat. Per
tant, no m'atribueixi un posicionament que pot tenir el seu
valor des del punt de vista romàntic, però que simplement
no es correspon amb la realitat. No és una lluita tan solitària
com potser a vostès els podria agradar que fos.

Efectivament, dins la seva intervenció la veritat és que
hi ha tots els tòpics de quan es debat una proposició
d'aquestes, o es debat aquest tema pròpiament, on realment
no hi ha un abordament rigorós des del punt de vista de les
necessitats dels ciutadans, de la situació del sistema polític,
de la situació de les institucions representatives, sinó que hi
ha una posició de caràcter defensiu i, a la vegada que
defensiu, d'atac cap a altres forces polítiques, cap a altres
situacions, una mica d'escampar la confusió i, bé,
efectivament, això és el debat lamentable al qual assistim de
manera reiterada sobre aquests temes. És una llàstima
perquè jo crec que valdria la pena que, en aquesta qüestió i
en moltes altres, ens intentàssim posar una mica en la visió
i en el punt de vista dels ciutadans, i els ciutadans no ens
donen una bona qualificació, Sr.Casasnovas, globalment als
polítics, no ens donen una bona qualificació, no tenen una
bona percepció de la nostra tasca, del nostre funcionament,
i jo crec que això hauria de convidar a una reflexió més
seriosa que intentar tirar pilotes a fora. 
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Aquesta reflexió seva sobre: "Home!, distint seria si aquesta
proposició me la presentassin -supòs- en el Congrés dels
Diputats fa dos anys". Home, clar!, llavors els subjectes
interessats ja serien uns altres i a aquesta jugada ja es jugaria.
Jo crec que això no és seriós, jo crec que s'ha de tenir un discurs
aplicable i que s'ha de tenir el coratge de mantenir aquí, a
Guadalajara, fa dos anys, fa quatre, a Galícia i a Catalunya, i
això és el que realment els ciutadans podrien reconèixer com un
comportament políticament honest i correcte.

Jo, ni vull entrar en la minimització que vostè ha fet dels
casos de corrupció que hi hagut aquí, a les Illes Balears,
precisament per no rompre el to que aquí s'ha plantejat, però
realment no es pot, en aquestes altures, dir que aquí no hi ha
sentències fermes en matèria de corrupció perquè hi ha
sentències fermes, Sr. Casasnovas. Alguna afecta al president
de l'illa majoritària del partit majoritari, per no citar noms,
alguna afecta al president de l'illa majoritària del partit
majoritari, i és una sentència ferma i és un cas de corrupció
política. Efectivament hi ha sentències que estan pendents d'un
recurs davant el Suprem, supòs que després del Suprem potser
anam al Constitucional, jo no sé ja en quina dècada podrem
considerar solucionada la qüestió, però hi ha sentències que
pesen com a lloses. Hi ha casos en què encara no hi ha
sentència, com el tema del Calviagate, que són sagnants i que
involucren persones que han estat aquí el número dos del
Govern, que han estat candidats a la batllia de Calvià idò fa...,
fa tres anys, persones reivindicades a les quals s'ha donat suport
en tot moment i que, per a cap persona, per a cap ciutadà, per
a cap mitjà de comunicació d'aquesta comunitat autònoma, en
aquests moments no hi ha cap tipus de dubte sobre el fet que no
feien companyia als que, en el seu moment, ja varen ser
condemnats per aquest cas.

Però jo crec que no val la pena entrar en aquesta qüestió; jo
crec que això no era el sentit de la proposició. El sentit de la
proposició era de si hom era capaç, des d'aquest parlament, de
fer una reflexió sobre això, sobre la inestabilitat; aquí diu que
no hi ha hagut inestabilitat, perquè canviar un govern els
consellers i tal és una atribució del president. Bé, però és que
aquí no és que només hagin canviat els consellers per part del
president, és que ha canviat el president, també, i ha canviat
una mica al recer de tota la moguda que va venir per mor de les
dimissions, per mor del cas Túnel, en fi, totes aquestes
qüestions. Hem viscut un funcionament distorsionat de les
nostres institucions. A mi em feia mala sang aquesta situació
que li he descrit abans, és a dir, persones que s'havien preparat
interpel•lacions sobre habitatge, sobre política social, sobre
qüestions econòmiques, sobre turisme, dins la més absoluta
soledat de l'hemicicle, i el saló de les passes perdudes un
autèntica bullícia de declaracions, de contradeclaracions, de
rodes de premsa per les sales annexes, etc. 

I, efectivament, nosaltres hem participat d'aquesta
qüestió, naturalment, perquè era l'imperatiu del moment,
però és que preocupava molt a la gent saber què passava
amb totes aquestes coses, clar que sí!, i l'única manera
d'evitar això era, lògicament, quan es produeixen casos
d'aquests, fer el que diu la Proposició no de llei, és a dir,
posar un cordó sanitari entre els casos de corrupció i el
funcionament de la Institució, i a partir d'aquí els casos de
corrupció es converteixen en un afer de tribunals i no en un
afer de parlament, però, efectivament, si no es pot llevar de
la cadira la gent que està ficada en aquestes qüestions ni
amb aigua calenta, llavors resulta que involucren la
institució on hi ha l'esmentada cadira en la seva pròpia
peripècia personal. 

Bé, era una reflexió i era una proposició que intentava
servir els interessos dels ciutadans. A mi m'agrada que, com
a mínim, el Sr. Casasnovas, en nom del Grup Parlamentari
Popular, digui que li hagués agradat donar-li suport a l'Estat
espanyol fa dos anys; bé, vol dir que tampoc no és tan
insensata, a nosaltres ens hagués agradat donar-li suport a
l'Estat espanyol fa dos anys i avui aquí i passat demà a
qualsevol altra banda on faci falta. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Grosske. En contrarèplica el Sr. Casasnovas
té la paraula.

EL SR. CASASNOVAS I COLL:

Gràcies, Sr. President. Sr. Grosske, vostè ho diu: que
donar o no donar suport és allà on faci falta, precisament
vostè ho acaba d'afirmar en les seves darreres paraules. Però
si reprenem un poc el fil de la seva intervenció, hi ha alguns
punt que no podem deixar de comentar. Aquest problema
que vostè planteja de les condemnes judicials, de les
imputacions i de la responsabilitat legal o judicial, per una
banda, i de l'ètica per l'altra, m'ha de reconèixer que, com a
mínim, és un concepte molt perillós, és molt perillós dins un
estat de dret, dins un estat democràtic, on resulta que hi ha
una sèrie de senyors que estan més facultats que els
mateixos magistrats o jutges per determinar allò que és
correcte o allò que és incorrecte. Precisament crec que
aquesta és una de les grans virtuts del model democràtic, on
totes aquestes coses estan fermades i ben fermades. El que
no val és fer judicis paral•lels, el que no val és fer de jutge
aficionat per la premsa ni deixar anar comentaris de forma
gratuïta i, ja li dic, després ningú mai, ningú absolutament,
mai, recorda demanar disculpes quan aquesta forma gratuïta
ha causat greus perjudicis a persones concretes i a
institucions determinades.
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Evidentment que aquí hi ha hagut canvis de consellers quan
hi ha hagut canvis de govern; evidentment recordam que aquí
hi ha hagut canvis de president, però jo crec que una qüestió ha
de quedar clara: hi ha hagut canvi de president en aquesta
comunitat perquè, precisament, la persona que en aquells
moments ostentava la presidència ha assumit una
responsabilitat com cap altra dirigent ha assumit a l'Estat
espanyol. Només involucrat per uns presumptes casos, s'ha
volgut mantenir al marge en tant açò no s'aclarís; en cap
moment no ha estat condemnat i de forma personal i
intransferible de la seva decisió, ha preferit estar al marge per
no causar cap ombra de dubte a la institució que presidia, tot i
haver estat elegit per majoria absoluta. És una conducta que
l'honora, una conducta de responsabilitat profunda i que,
evidentment, algun dia aquestes illes li hauran d'agrair.

Quant al sarau dels passadissos del Parlament i la sala de
passes perdudes, em comprendrà que no faci més comentari
perquè crec que és una qüestió no el mereix. Només diré que,
normalment, fa un any, cada vegada que un sortia a la sala de
les passes perdudes o al passadís, sigui a cercar un paper, sigui
a parlar amb algú, normalment sempre es creuava amb el Sr.
Grosske, i açò vostè ho sap bé.

Referent al fet que el debat ha estat lamentable, jo crec que
és una afirmació com a mínim agosarada. No ha estat un debat
lamentable perquè l'únic que s'ha fet aquí és constatar una sèrie
de fets, un fet primordial com a punt de partida i punt
d'arribada: que persones que estiguin en política activa en
aquesta comunitat, actualment, no n'hi ha ni una sola, ni una
sola, condemnada en cap sentència ferma, tots són presumptes,
totes les persones que han estat imputades tenen el caràcter de
presumptes i amb la presumpció d'innocència, i jo crec que la
majoria amb moltes probabilitats de sortir totalment nets dels
procediments judicials en què, pels motius que abans li he
expressat, es troben immersos. Per tant, caldrà ser respectuosos,
farà falta estar un poc a l'aguait i, en tot cas, que no abocar
acusacions o maneres de dir les coses que facin induir alguna
ombra de dubte sobre representants elegits pel poble i que, en
tot cas, mereixen els màxims respectes. 

Vostè m'ha parlat de casos passats, com el cas Calvià. Jo
crec que del tema Calvià, per les raons que vostè sap, més val
que no en parlem, perquè si a Calvià tots haguéssim de parlar
de les situacions que passen, açò sí que seria lamentable. Però
ja li dic, no entrarem en aquest debat.

I realment -per acabar- li diré que no acceptam, no
acceptam que una comunitat com les Illes Balears, on hi ha
una situació d'estabilitat política, de governació per un
govern després de molts d'any d'anar governant i de veure
reiterada la confiança de l'electorat i cada vegada de forma
més ampla, que aquest govern que ha assumit les
responsabilitat que creia necessàries en cada moment amb
un respecte total a la Justícia, no estam d'acord, almenys per
part del grup que dóna suport al Govern, que es digui que
algunes d'aquestes persones estan immerses en casos de
corrupció. Jo supòs que sí, que si miràssim polítics actius
d'una i altra formació política, en trobaríem alguns, a
Balears, immersos en casos de presumpta corrupció i, fins
i tot, algun de condemnat, però, ja dic, continuarem amb el
tarannà d'avui i no direm noms, que bé els podríem dir, però
en tot cas, allò que sí és ver és que tant el Partit Popular
com les institucions allà on governa avui no tenen cap
ombra de dubte sobre els seus representants públics. La
situació en aquesta comunitat és de total normalitat i de
respecte, com no ha de ser d'altra manera a l'estat de dret. 

Per tant, aquesta proposició no de llei, per irreal i per
surrealista i per fora de to, no pot tenir el nostre suport.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

No, Sr. Marí, el debat ha conclòs, no li don la paraula.

EL SR. MARÍ I CALBET:

Jo li deman la paraula per al•lusions.

EL SR. PRESIDENT:

No hi ha hagut cap al•lusió.

EL SR. MARÍ I CALBET:

N'hi ha hagut. 

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Marí, Sr. Marí...

EL SR. MARÍ I CALBET:

Perdoni, Sr. President, no se m'ha al•ludit directament,
però s'ha al•ludit un cas allà on aquest diputat em va acusar
durant sis mesos...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Marí, no té la paraula. Sr. Marí, no té la paraula. No
hi ha torn d'al•lusions, Sr. Marí, jo no he vist les al•lusions
enlloc, en aquest sentit. No hi ha lloc a al•lusions.

Acabat el debat... Li prec guardi silenci, Sr. Marí. Sr.
Marí li prec que guardi silenci, no està en l'ús de la paraula.

Acabat el debat passarem a la votació, i entenc que es
votarà separadament el punt tercer de la resta de punts.

Passam a votar, idò, en primer llocs, els punts primer,
segon i quart.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?
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Resultat?

EL SR. LLETRAT:

Sí, Sr. President. El resultat de la votació ha estat: vots a
favor, 8; vots en contra, 9; abstencions, cap.

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjats, idò, els punts primer, segon i quart de la
proposta.

Passam a votar el punt tercer.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

El resultat de la votació ha estat: vots a favor, 1; vots en
contra, 14; abstencions, 2.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjat també el punt tercer de la proposta. En
conseqüència, queda rebutjada la Proposició no de llei 3225.

I acabat l'ordre del dia, conclou aquesta sessió. Gràcies a
tots.



754 ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS / Núm. 38 / 1 d'abril del 1998



ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS /  Núm. 38 / 1 d'abril del 1998 755



DIARI DE
SESSIONS

DEL

PARLAMENT
DE LES

ILLES
BALEARS

PREU DE LA SUBSCRIPCIÓ
Un any . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000 pessetes.
Sis mesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000 pessetes.
Tres mesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 pessetes.
Preu de l'exemplar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 pessetes.

Redacció i Administració
PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS
C/ Palau Reial, 16
PALMA DE MALLORCA

Imp. Parlament de les Illes Balears. Palma


