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EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats. Començarem la sessió d'aquesta
comissió d'Assumptes Institucionals i Generals, i demanaria en
primer lloc si hi ha substitucions. Sí?

EL SR. CASASNOVAS I COLL:

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

EL SR. PAX I DOLZ DEL CASTELLAR:

Alejandro Pax sustituye a Carlota Alberola.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Joan Flaquer substitueix Cristòfol Soler.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Andreu Crespí substitueix Francesc Triay.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies.

I.1) Proposició no de llei RGE núm. 1466/98, del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears, relativa a
ampliació de la programació realitzada i referida a les Illes
Balears i dotació de mitjans i recursos a Ràdio 5.

Passarem al debat del punt únic de l'ordre del dia, relatiu a
proposicions no de llei, i començarem per la RGE núm.
1466/98, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears, relativa a ampliació de la programació realitzada i
referida a les Illes Balears i dotació de mitjans i recursos a
Ràdio 5. Per defensar-la té la paraula per un temps de 10 minuts
el Sr. Portella.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. A partir d'enguany, a principis
d'aquest any, amb la millora de l'equipament tècnic de Ràdio
Nacional d'Espanya és possible a les Illes Balears la recepció de
totes les línies de la seva programació. Encara que resulti
curiós, fins a aquest any a les illes de Menorca, sobretot
principalment a Menorca, no sé tant la situació a Eivissa, era
impossible rebre Ràdio Nacional d'Espanya, tant Ràdio 1,
Ràdio 2, com Ràdio 5 o Ràdio 3, que no arribaven a l'illa de
Menorca. A partir d'aquestes petites millores tècniques ara és
possible, i des que açò és així, sobretot en el que fa referència
a Ràdio 5, és palesa dins aquesta ràdio pública la poca
programació de caràcter autonòmic, de caràcter d'Illes Balears.
A les Illes Balears, que no disposam d'una ràdio autonòmica
pública ni d'una ràdio pública de caràcter insular, que també
podria ser perfectament possible segons la legislació vigent, la
presència de Ràdio Nacional d'Espanya cobreix aquesta
mancança, Ràdio Nacional d'Espananya que pot ser ràdio
nacional d'Illes Balears també, si volen vostès.

La presència d'aquesta en la seva vessant local creim
nosaltres que s'hauria de potenciar, sobretot aprofitant
aquesta recepció total a les Illes Balears. Igualment a partir
d'aquesta millora tècnica que permet la recepció a totes les
Illes en bones condicions, s'ha posat de manifest una altra
mancança, no només una mancança de falta de
programació; tenen una programació a primera hora i
després desconnexions informatives de 5 minuts durant el
dia; a part d'aquesta mancança de programació també és
palesa la mancança de mitjans i de recursos, sobretot en les
corresponsalies, especialment, pel que coneixem, a la
corresponsalia de Menorca, que no compta amb recursos
imprescindibles per realitzar una bona labor informativa. I
si estam disposats a vertebrar una comunitat autònoma on
totes les parts tenguin la mateixa posició, la mateixa
igualtat, la mateixa presència, no hi ha dubte que la
presència informativa i els mitjans i recursos que per a
aquesta fan falta són igualment una mesura, creim nosaltres,
positiva per posar en marxa.

Aquest any també s'ha posat en funcionament una
inversió, una proposta de conveni entre el Govern balear i
l'ens públic Ràdio Televisió Espanyola, que és el mateix ens
públic que gestiona Ràdio Nacional d'Espanya...

Pregaria al Sr. President si pogués tenir una mica de
silenci per poder explicar aquesta proposta.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Portella. El Sr. President manté el silenci,
suposa que els Hbles. Diputats han de vetlar per aquest
silenci també. Gràcies.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President; perquè m'era impossible
continuar.

Com deia, enguany s'ha posat en marxa per primera
vegada un conveni entre el Govern balear i Ràdio Televisió
Espanyola precisament per ampliar la franja horària del
Centre Territorial de Televisió Espanyola a les Illes Balears.
L'ens públic de Ràdio Televisió Espanyola és el mateix ens
públic que gestiona Ràdio Nacional, i per tant la possible
ampliació d'aquest conveni, o un conveni semblant a nivell
radiofònic creim nosaltres que és ben possible, i fins i tot si
tenim en compte que amb Televisió Espanyola, aquest
conveni pot representar unes despeses de 400 milions de
pessetes, i que les despeses que podria representar no per al
Govern balear sinó per a l'ens públic Ràdio Televisió
Espanyola aquestes petites millores d'equipaments tècnics
i personal a les illes exteriors a Mallorca, i també l'augment
de programació interinsular és molt inferior, creim que no
hi hauria d'haver cap dificultat per tirar endavant per tirar
endavant amb aquesta proposta, amb la qual demanam en
primer lloc dirigir-nos a l'ens públic Ràdio Televisió
Espanyola per primer ampliar la franja horària de Ràdio 5,
la informativa dedicada a la programació realitzada a les
Illes Balears; segon per demanar l'ús complet de la llengua
catalana en tota la programació realitzada a les Illes Balears;
i en tercer lloc la dotació de recursos humans i materials a
les corresponsalies a les altres illes, no només a Mallorca,
d'aquesta Ràdio 5 tot notícies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Portella. Per part del Grup Parlamentari
Mixt, està absent. Per part del Grup Parlamentari Nacionalista,
renuncia al seu ús de la paraula. Per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula el Sr. Mesquida.

EL SR. MESQUIDA I FERRANDO:

Gràcies, Sr. President. Només per manifestar el vot
favorable a aquesta proposició no de llei, pensam que és una
proposició no de llei senzilla, clara, però no per això menys
important. És important que un mitjà de comunicació com
Ràdio Nacional, que en definitiva és un servei públic, doni més
protagonisme a les notícies de Balears, i lògicament que
pràcticament tota la desconnexió es faci en llengua catalana.
Això és un objectiu que jo crec que s'ha de reclamar de tots els
mitjans públics, i per tant nosaltres donarem suport a aquesta
proposició no de llei.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Mesquida. Per part del Grup
Parlamentari Popular té la paraula la Sra. Ferrer.

LA SRA. FERRER I BASCUÑANA:

Gràcies, Sr. President. Molt breument, també per anunciar
que donarem suport a aquesta proposició no de llei, perquè el
nostre grup, el Partit Popular, defensa l'ampliació de la
cobertura de Ràdio 5, que havia estat limitada per decisió per
decisió del PSOE quan el Sr. Jordi Garcia Candau dirigia l'ens
públic i va procedir al tancament total de Ràdio 4, i que emetia
exclusivament des de Balears. Quan Ràdio 4 es va tancar de
cop, Ràdio 5 es va fer càrrec d'un minut de programació, que
mai no va arribar a suplantar una programació per l'altra.

Entenem que és oportuna l'existència d'una programació
entesa com a tal, i no com passa ara, que únicament existeixen
emissions de menys de 5 minuts cada hora, i per un espai un
poc més ampli. En tot cas, els vull fer saber que el Govern ha
gestionat i obtingut l'ampliació de la cobertura de Ràdio 5 de
Balears, que fins ara no arribava a Eivissa i Formentera, i
l'ampliació de la cobertura a Menorca, on escassament arribava.
El Govern i Ràdio Televisió Espanyola han signat un conveni
marc de col•laboració, del qual es podran derivar nous
convenis; entre ells hi ha el conveni de Ràdio Televisió
Espanyola, però és possible i està previst que es pugui negociar
una ampliació d'aquesta programació. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Ferrer. Entenc que si no vol fer ús
de la paraula el grup proposant, concitant el grau
d'unanimitat, podem donar-lo aprovat per unanimitat o per
assentiment? D'acord.

I.2) Proposició no de llei RGE núm. 1666/98, del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a compliment de la Llei d'incompatibilitats dels
membres del Govern i dels alts càrrecs de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.

Continuam amb el debat de la segona i darrera
proposició no de llei, que és la RGE núm. 1666/98, del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears, relativa
a compliment de la Llei d'incompatibilitats dels membres
del Govern i dels alts càrrecs de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears. Per defensar la proposició no de llei té la
paraula el diputat Sr. Portella.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. Esper que amb aquesta segona
proposició no de llei que veurem a la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals obtinguem la mateixa unanimitat
que hem obtingut amb la primera, unanimitat que ha de ser
la del compliment de les lleis que emanen del Parlament de
les Illes Balears, o sigui de nosaltres mateixos. El passat dia
19 de novembre de 1996 -he dit passat, perquè ja han passat
16, 17 mesos d'ençà aquesta data- el Parlament de les Illes
Balears va aprovar la Llei 2/96, d'incompatibilitats dels
membres del Govern i d'alts càrrecs de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears. És una llei que vostès
coneixen la gènesi que va tenir, una llei promoguda per
Cristòfol Soler quan era president d'aquesta comunitat, que
va ser discutida llargament en comissió; les esmenes
presentades pels grups de l'oposició no varen tenir èxit, la
majoria d'elles; fins i tot esmenes proposades pel Grup
Popular durant la tramitació varen minvar els efectes de la
llei, els règims d'incompatibilitats varen ser inferiors als
prevists en el primer projecte de llei, i tot i així es va
aprovar a 16 de novembre de 1996, i va ser publicada en el
Butlletí Oficial dia 5 de desembre d'aquest mateix any.
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L'objecte de la Llei és la regulació del règim
d'incompatibilitats, i lògicament per fer possible aquesta
regulació s'ha de dur a terme el control dels interessos a què
estan subjectes les persones que siguin dins l'àmbit d'aplicació
de la Llei, persones com són els membres del Govern, els
directors generals, secretaris generals tècnics, interventor
general, tresorer o tresorera -em sembla que en el cas de les
Illes Balears és una tresorera que tenim, la Sra. Bàrbara
Barceló, em sembla, si no vaig errat- que estaria inclosa dins el
règim d'incompatibilitats, i el personal eventual de gabinet,
etcètera. I el personal eventual de gabinet amb el com què que
hi ha una disposició final que diu que si no tenen el mateix cent
per cent de les retribucions d'un nivell de director general, no
estan inclosos dins l'àmbit d'aplicació de la llei. Vostès
recordaran que amb motiu de l'aprovació dels pressupostos del
98 hi va haver una llarga polèmica -consider que és llarga una
polèmica que dura una setmana- sobre si un personal de gabinet
eventual que cobrava una pesseta manco en pressupostos que
els directors generals, estaven inclosos o no dins l'àmbit
d'aplicació d'aquesta llei. Va ser llarga, sembla que es va
aclarir, segons el nostres estudis, millor dit segons les respostes
del Govern a les nostres preguntes hi hauria entre 100 i 110
persones que estarien inclosos dins l'àmbit d'aplicació d'aquesta
llei. Tenim la llista de les 110 persones, no importa nomenar-
les, ni molt manco, que estarien incloses dins l'àmbit d'aplicació
d'aquesta llei, i és important l'aprovació d'aquesta llei perquè
lògicament la transparència, la imparcialitat que ha de presidir
l'acció pública de l'executiu ha d'estar avalada per aquest règim
d'incompatibilitats, que té un objectiu prioritari, que la funció
de les persones incloses és exclusiva i absoluta, i és
incompatible amb altres.

Per fer possible l'aplicació d'aquesta llei en la disposició
addicional primera s'estableix un termini de 6 mesos d'ençà que
entri en vigor perquè el Govern de la comunitat autònoma
aprovi el decret de normes reglamentàries que desenvolupin la
referida llei, el decret aprovat ja per ser publicat en el Butlletí
Oficial de la Comunitat Autònoma.

Vostès recordaran que nosaltres vàrem presentar una
proposta molt semblant el mes d'octubre de 1997, quan ja
passaven 6 mesos del compliment de la data que fixa per
l'aprovació d'aquest decret, i que el mes d'octubre de 1997 se'ns
va dir que era imminent aquesta publicació. Jo m'enrecord que
ara els parla va expressar una certa comprensió, perquè dins la
Conselleria de la Funció Pública hi havia hagut uns canvis de
tres consellers en molt poc temps, i vaig comprendre que amb
aquests canvis de consellers s'hagués pogut produir una
disfunció que motivés un cert endarreriment en l'aprovació
d'aquest decret per part del Govern. El que passa és que ja
estam en el mes de maig de 1998, superam ja amb un any la
data que fixava la Llei per l'aprovació i publicació d'aquest
decret, i estam encara veient que la Llei no és aplicable perquè,
si no vaig errat i amb la consulta que hem fet a les ordres i
decrets que ha publicat la Conselleria de Funció Pública no ha
sortit publicat encara el reglament. Si vaig errat em corregiran,
i ja està, però no ha sortit publicat el reglament que parla com
s'han de seguir les declaracions patrimonials i d'interessos
d'aquestes més de 100 persones que avui estarien incloses dins
el règim d'incompatibilitat, i de les quals no es pot fer un
control o un seguiment precisament per la falta d'aquestes
declaracions. És com si la Llei encara estigui sense aplicar.

Lògicament és d'esperar que no hi hagi problemes perquè el
Parlament primer denunciï al Govern aquesta falta de
compliment, i segon l'insti a l'urgent compliment de la llei.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Portella. Per part del Grup
Parlamentari Mixt té la paraula el Sr. Pascual.

EL SR. PASCUAL I RIBOT:

Gràcies, Sr. President. Molt breument, vull dir que
donarem suport a aquesta proposició no de llei que presenta
Esquerra Unida perquè, com no pot ser d'altra manera, les
lleis es fan per complir-se, i difícilment es poden complir si
no es redacta la norma. Per tant sí, donarem suport a aquesta
proposició.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Pascual. Per part del Grup
Parlamentari del PSM no hi ha intervenció. Per part del
Grup Parlamentari Socialista té la paraula el Sr. Mesquida.

EL SR. MESQUIDA I FERRANDO:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Jo
crec que el fet que aquesta proposició no de llei es vegi avui
aquí és una vergonya, que el Govern no compleixi les lleis
que surten d'aquest parlament, doncs pot no complir altres
lleis, com qualque vegada s'ha posat de manifest, però que
no compleixi les seves pròpies lleis, jo crec que és
vergonyós, i això és un qualificatiu suau.

La disposició addicional segona deia que en el moment
de l'entrada en vigor d'aquesta llei es disposava de 6 mesos.
Qualsevol persona que conegui aquesta llei sap que el
reglament d'aquesta llei i el registre de béns i d'alts càrrecs
és un instrument fonamental per donar virtualitat a aquesta
llei.

Aquí ens trobam una vegada més que s'eternitzen els
problemes. I a més una de les coses curioses que es donen
preparant les intervencions parlamentàries sempre són les
justificacions que es van produint per explicar per què s'ha
produït el problema. Aquesta crec que és la segona vegada
que es presenta aquesta proposició no de llei; a l'anterior
vegada es va dir que el Govern -deia el portaveu- és el que
està més interessat perquè això surti aviat. Tanta sort que és
el que està més interessat, perquè si no fos així,
possiblement haurien de passar un parell de legislatures fins
que s'aprovàs. Després es deia que els motius pels quals
això no surt són motius tècnics, no polítics; un motiu tècnic
que es deia que era perquè, com deia el Sr. Portella, hi havia
hagut canvi de tres consellers de la Funció Pública en poc
temps, i no s'havia tengut la possibilitat que això sortís
endavant. 
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Jo crec que aquesta llei es va qualificar, i crec que amb
encert, per part del Govern que això era una llei que volia donar
transparència política, i crec que si es creu en el que es va dir
quan es va aprovar aquesta llei, i no es vol vendre fum, el que
s'ha de fer aviat és treure ja aquest reglament, i donar
compliment en definitiva al que diu la llei. Per tant nosaltres
donarem suport a la proposició no de llei. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Mesquida. Per part del Grup
Parlamentari Popular té la paraula el Sr. Casasnovas.

EL SR. CASASNOVAS I COLL:

Gràcies, Sr. President. Per part del Grup Parlamentari
Popular no hi ha cap dubte que el grup que més interès ha
tingut en el compliment i dur a bon terme aquesta llei és el
Grup Parlamentari Popular i el propi Govern d'aquesta
comunitat; ha estat per iniciativa seva que ha arribat a aquest
Parlament. No obstant això, és evident que hi ha hagut una sèrie
de dificultats posades de manifest per alguns dels portaveus que
avui han intervingut aquí, i que sobretot la seva addicional
primera, no segona, o almenys ho suposam, la primera, tal com
diu el proposant d'aquesta iniciativa d'avui, establia un termini
de 6 mesos, que evidentment s'ha retardat, i és una cosa òbvia
que ara no entrarem a discutir. Però s'ha retardat per uns motius
concrets i determinats, és a dir, la finalitat que a una bona llei
segueixi un bon reglament jo crec que és una feina rigorosa que
ha de prendre seriosament, i així ho fa i amb rigor el Govern
d'aquesta comunitat.

No confonguem una simple demora o retard en un
compliment, amb un incompliment. Aquesta és matèria que ja
hem estudiat molts a la Facultat de Dret en el seu moment. En
cap cas és assumible amb la mateixa categoria una demora a un
incompliment, perquè de cap de les maneres és el mateix. Si
aquesta demora va (...) d'una millor formulació i major rigor
d'aquest reglament que desenvolupa la llei, benvingut sigui
aquest retard, encara que no esperat per cap dels tants.

Per tant, sí és ver que en el seu aspecte formal, en el seu
aspecte temporal s'ha produït una demora, no en el seu aspecte
substancial. No hi ha unes rebaixes a la Llei, no hi ha una
intenció de desvirtuar aquesta llei que ha proposat en el seu
moment el Govern d'aquesta comunitat, i en tot cas hi ha hagut
una sèrie de dificultats, la seva remissió, per exemple, al
Consell Consultiu i el seu estudi rigorós abans de la seva
aprovació. Evidentment que si s'hagués pogut fer en 6 mesos,
el Govern d'aquesta comunitat ho hagués fet. Hi ha hagut uns
retards, unes demores que són evidents i que no negam, però
creim que en cap cas fa falta ni imputar una culpabilitat a
aquest govern, perquè la seva intenció i voluntat hi és, ni tractar
d'instar-lo a l'aprovació urgent, sinó a l'aprovació rigorosa del
desenvolupament d'aquesta llei mitjançant el seu instrument
reglamentari oportú. Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Casasnovas. En torn de rèplica té la
paraula el Sr. Portella.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc vull agrair el
suport que obtindrem dels grups parlamentaris que així ho
han manifestat, i ja directament entrar en debat amb el
portaveu del Grup Popular, que avui no és el mateix que
vàrem tenir a la primera proposició no de llei, presentada fa
6 mesos; però que ha explicat una sèrie de motius que
expliquen segons ell la demora que no l'incompliment. Jo
entenc que la demora es podrà establir quan es publiqui, i
quan es publiqui veurem quina demora ha estat; però mentre
no es publiqui és un incompliment. La no publicació és un
incompliment. La demora serà quan es publiqui, direm si la
demora ha estat d'un any, de dos anys, de tres anys..., açò és
una mica de concreció dels termes emprats. No podem
parlar de demora, sinó d'incompliment, per ara.

A pesar que hi ha un altre portaveu del Grup Popular, sí
que m'agradaria donar veu al Sr. Rovira Alós, i llegir el que
va dir fa sis mesos en aquesta mateixa comissió: "Entrando
directamente en el tema, y sin hacer más valoraciones de las
que ya se hicieron en el momento del debate sobre la Ley de
incompatibilidades, que, por supuesto, el Grupo Popular
apoya y apoyó en su momento; pues, como les decía, entrando
en el tema, decirles que, realizadas las consultas oportunas, les
tengo que tranquilizar". 1 d'octubre de 1997 "les tengo que
tranquilizar: no han sido razones políticas, por supuesto, las
que han impedido que este decreto esté publicado. El Gobierno
tiene intención de publicarlo en el plazo más breve posible, de
hecho las previsiones son que durante este mes de octubre se
lleve Consejo de Gobierno" -"este mes de octubre" fa sis
mesos, set mesos... vuit mesos. "se lleve a Consejo de
Gobierno y se publique con rapidez en el Boletín Oficial de la
Comunidad Autónoma. Por lo tanto, el Grupo Popular no
lamenta ningún incumplimiento, porque vemos que realmente
no ha habido una negligencia, sino que ha habido un cierto
retraso o un pequeño retraso únicamente. Algunos estamos
acostumbrados a soportar retrasos de hasta dos años y medio
cuando en otras instituciones..." etcètera, etcètera.
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Açò era la posició que ens deia que aquell mes mateix es
publicaria. A partir d'aquella posició del Grup Popular, que està
sempre imbricat amb el Govern, forma tot un sol cos, que és
impossible de separar, nosaltres vàrem adoptar una postura
comprensiva, perquè aquí, en la meva intervenció posterior dic:
"comprenem açò, esperarem, i si no es produeix presentarem
una nova proposició no de llei", com així ha estat, perquè es
veu que no s'ha produït aquest anunci que s'havia fet per part
del Grup Popular. El Sr. Avel•lí Casasnovas, portaveu avui del
Grup Popular, ens diu que és una iniciativa del Govern, i que
per tant és el Govern i és el Grup Popular el més interessat en
dur-ho terme. Sí, és cert, és una iniciativa del Govern, és una
iniciativa del Govern Soler, del Govern de Cristòfol Soler, que
és el mateix Govern que hi ha ara, perquè és del mateix partit,
però és un altre president, que és el que hi ha ara. Com diuen
per aquí, dins el medi ambient d'aquesta sala, és històric, és una
iniciativa històrica.

Les dificultats que ha expressat el Sr. Avel•lí Casasnovas ja
eren presents les mateixes dia 1 d'octubre, quan vàrem
presentar aquesta proposta per primera vegada, Ja eren presents,
ja se'ns va dir que hi havia aquestes dificultats, i ho vàrem
entendre. Ara ja no hi són. Vostè diu "No, s'espera perquè s'ha
de fer un bon reglament". Per fer la Llei vàrem estar 6 mesos,
per fer una bona llei, segons el Grup Popular, que la va votar
com a bona llei. Nosaltres, com vostè sap, vàrem presentar
esmenes, no es va donar un vot afirmatiu a aquesta llei perquè,
segons Esquerra Unida, hauria d'haver estat un poc més forta.
Clar, si vàrem estar 6 mesos per fer una llei, que estiguem 7 per
fer un reglament, que és com han de funcionar els registres, és
com a mínim mal d'entendre i sorprenent, com també és
sorprenent que en preguntes formulades al Govern, que hem
formulat dues vegades, a veure quins serien els membres del
Govern, alts càrrecs i personal de gabinet que estarien inclosos
dins l'àmbit d'aplicació d'aquesta llei, les contestades el mes de
novembre deien unes persones, i les contestades el mes de
gener-febrer en deien unes altres, en algunes conselleries i
departaments. O sigui, que es contradeien les respostes del
Govern, segons un temps o un altre. No és que hi hagués hagut
cap dimissió o substitució, sinó que segons unes respostes unes
persones dins l'àmbit d'aplicació, i segons unes altres respostes
no hi entraven. Després desapareixien algunes persones, i
algunes persones amb retribucions molt més baixes que
directors generals entraven dins l'àmbit d'aplicació, i algunes
persones amb retribucions més altes no hi entraven. 

Per tant, encara no he entès aquesta confusió, i nosaltres
esperàvem el reglament, i veure quines persones declaren, per
saber exactament a quines persones és d'aplicació. Em fa por -i
prengui-ho més com una sospita, no com una denúncia. La
denúncia és al primer punt, i només és a l'incompliment dels
terminis de la Llei- em fa por que precisament aquest decret
que ha de posar en marxa un reglament de declaracions de béns,
interessos i patrimonials, no es faci per les pròpies pressions de
les persones incloses dins l'àmbit d'aplicació, per les pressions
que hi ha hagut, i que són públiques oficiosament, que hi ha
hagut pressions al Govern per açò. I açò sí que crec que sigui
un dels motius de la manca d'aplicació, no tant motius tècnics,
sinó aquesta vegada ja més motius polítics. És només una
suposició, i com a suposició ho dic, perquè s'han sentit, s'han
escoltat aquestes afirmacions, i ho dic com a açò.

Em sap greu que no donin suport a aquesta proposició,
a cap dels dos punts, perquè hi ha hagut un incompliment,
i està bé que el Parlament denunciï els incompliments a les
pròpies decisions. Es decideix aprovar una llei en uns
termes, i com va dir el president Jaume Matas quan fa
referència a aquell acord per la OPA sobre les instal•lacions
de recepció de televisions catalanes a les Illes Balears, que
era una decisió del Parlament, diu que l'ha de complir
perquè les decisions del Parlament són sagrades. Més
sagrada que una llei, més decisió que el Parlament, jo no en
conec; i per tant en el mateix sentit crec que és denunciable
l'incompliment.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Portella. Per torn de contrarèplica té
la paraula el Sr. Casasnovas,

EL SR. CASASNOVAS I COLL:

Gràcies, Sr. President. Té raó el Sr. Portella en vàries
coses, però sobretot en una: el Govern del Sr. Soler en
aquesta comunitat ha estat històric, com també ho han estat
el govern del Sr. Matas i el govern del Sr. Cañellas, i el que
he citat entremig ho continuarà sent. El Govern del Partit
Popular en aquesta comunitat és històric, en açò té raó,
perquè ha fet història, i continuarà fent història, perquè
mentre ell no ens demostri el contrari, ha continuat
governant aquesta comunitat amb la màxima confiança dels
ciutadans d'aquestes illes. En açò estam d'acord, és un fet
històric, i un fet molt poc comparable a altres comunitats
d'aquest estat espanyol.

Posat açò en clar, que és evident, i les evidències no fa
falta posar-les en clar, però com a preàmbul va bé; hem de
dir que hi ha algunes coses que s'han de comentar. En
primer lloc, com a introducció, a algunes d'elles no fa falta
ni comentari: pressions, oficiosament, públiques, i altres
coses. Miri, Sr. Portella, si aquí vostè denuncia alguna
pressió d'algun grup, d'alguna persona, no hi ha més solució
que una: donar noms i llinatges o callar. Si hi ha hagut unes
pressions, aquest parlament té dret a saber quines pressions
hi ha hagut, i de quins senyors concretament; si no, açò s'ha
de deixar de banda i no se n'ha de parlar. Aquest govern ha
duit a terme una llei per la seva pròpia iniciativa, i està
elaborant un reglament per la seva pròpia iniciativa. I la llei,
com vostè diu, és sagrada, s'ha de respectar aquesta llei, que
ve avalada, no ho oblidi, per la majoria de ciutadans
d'aquestes illes, amb totes les incorporacions dels altres
grups parlamentaris, que evidentment les poden fer i són
perfectament respectables i lloables, però quan hi ha una llei
estic totalment d'acord amb vostè que és sagrada, com
també és sagrat el desenvolupament d'aquesta llei i el rigor
amb què s'ha de fer aquest desenvolupament.
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Tornant al dret, ja no parlamentari, sinó la pròpia doctrina
jurídica, de cap manera, de cap manera, i açò qualsevol
advocat, no ja advocat, qualsevol llicenciat en dret o estudiant
mateix a la facultat, li podrà explicar perfectament que una cosa
és l'incompliment i l'altra la demora. Una cosa és un
incompliment que vostè diria temporal, però que no és tal
incompliment, i l'altra cosa és la voluntat d'incomplir una llei.
Aquí estam en una demora, una demora, un retard que jo li dic
que si açò va en benefici del rigor de la llei i del
desenvolupament del contingut substancial d'aquesta llei,
benvinguda sigui aquesta demora i aquest retard, si aconseguim
tenir un reglament molt millor del que haguéssim tengut en sis
mesos, i jo crec que serà així; per tant, no tenim cap ànim de
recriminar res a aquest govern, que sabem que està treballant de
valent en aquest reglament, amb la remissió al Consell
Consultiu i la posterior aprovació per part del mateix govern.

I per acabar vull dir-li que, evidentment, vostè ha fet una
imputació d'unes paraules que va fer un membre del Grup
Parlamentari Popular aquí fa uns mesos, el Sr. Rovira, i és ver,
consta en el Diari de Sessions: el Sr. Rovira va dir que en pocs
mesos açò estaria aprovat; s'ha demorat una mica; el Sr. Rovira
es va avançar una mica als esdeveniments i després s'ha vist
que per al rigor que es necessitava açò, per molta gràcia que li
faci, a vostè, el Govern Popular continuarà demorant els
esdeveniments si açò du rigor a les lleis, faltaria més, faltaria
més. Açò no és altra cosa que una rectificació que avui, en boca
meva, fa el Sr. Rovira, no és altra cosa; es necessita una mica
més de temps, es necessita saber què n'opina el Consell
Consultiu, i es necessita saber fer les coses ben fetes. Per tant,
encara que sigui en el seu aspecte de caràcter formal, en el seu
aspecte temporal, el Sr. Rovira rectifica les seves paraules, i
mentre no es demostri el contrari avui preval també aquell
adagi clàssic: que rectificar és de savis. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Casasnovas.

(Tímids aplaudiments)

Gràcies a la claca. 

Senyores i senyors diputats, després d'això només queda
posar-ho davant la seva consideració de vots.

Vots a favor de la proposició no de llei?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat?

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:

Per tant, queda rebutjada aquesta proposició no de llei.

No hi ha més assumptes a tractar; només quedaria que,
suposadament, en cinc mesos ens veurem, no creim que hi
hagi demora en aquest cas. Per tant, s'aixeca la sessió.
Gràcies.
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